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Styresak 75–2022/5  Rekrutteringskampanjer i Helse Nord 
 
 
Formål 
Formålet med saken er å orientere styret om Helse Nords rekrutteringskampanjer. Dette 
er en oppfølging fra dialog i styremøte 24. mars 2022.   
 
Saken ble utsatt fra april til mai for å gi styret en bedre og mer kunnskapsbasert 
orientering om temaet, inkludert en helt ny kunnskapssammenstilling i regi av 
Sykepleier i Nord-prosjektet1. 
 
Innhold og problemstillinger 
Helseforetakene får ikke kvalifiserte søkere innen enkelte stillingskategorier som 
sykepleiere, spesialsykepleiere, legespesialister og psykologspesialister m.fl.  
 
Gode rekrutteringskampanjer bidrar til økt oppmerksomhet, interesse for og lyst til å 
søke stillinger ved helseforetakene. Denne saken omtaler innføring av ny metodikk i 
Helse Nord som gir bedre rekrutteringseffekt uten å øke ressursbruken.  
 
Den viktigste rekrutteringskilden til sykehusene er studenter og elever i helsefaglige 
utdanninger. Helseforetakene arbeider aktivt for å rekruttere disse. Den største gruppen 
er sykepleierstudenter. Tiltak som fremmer rekruttering og stabilisering av sykepleiere 
etter endt utdanning omtales derfor særskilt. 
 
Annonsering og publisering - bedre metoder 
For å lykkes med rekrutteringskampanjer må arbeidet moderniseres og tilpasses den 
nye mediehverdagen. Dette var inngangen til prosjekt Smart annonsering og publisering 
som ble gjennomført i perioden 2019-2021. 
 
Prosjektet identifiserte ti ulike forbedrings-idéer som så ble testet. Noe av det viktigste 
var å utnytte nye muligheter til å finne, matche og aktivt kommunisere med aktuelle 
jobbkandidater gjennom digitale medier.  
 
Resultatene fra prosjektet indikerer at tiltakene virker og øker helseforetakenes evne til 
å tiltrekke seg kvalifiserte kandidater på områder hvor rekrutteringsgrunnlaget er svakt. 
 

                                                        
1 Se www.sykepleierinord.no for mer informasjon om prosjektet 
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Gjennom kompetanseheving av eget personell og mer selektiv bruk av midlene kan økt 
rekrutteringseffekt også oppnås innenfor eksisterende budsjettrammer. 
 

 
Figur 1 Forbedringsidéene som er testet ut i Smart annonsering og publisering 

 
Rekruttering av studenter og elever  
Den beste og sikreste veien til rekruttering av studenter og elever er ved å tilby god 
oppfølging og læringsutbytte i praksisperioder ved helseforetakene. Positive erfaringer 
fra praksis øker sannsynligheten for videre ansettelse. Helseforetakene er opptatt av 
dette, men arbeider også med andre tiltak som: 
• Informasjon om helseforetaket og mulighetene som finnes 

• Tilbud om deltidsstillinger under utdanningen 

• Rekrutteringskampanjer rettet spesifikt mot studenter/elever 

• Jobbmesser og karrieredager 

 
Finnmarkssykehuset tilbyr i enkelte tilfeller også «sign-on/stay-on fee» avtaler til 
studenter som ønsker å knytte seg til helseforetaket etter endt utdanning. 
 
Rekruttere og beholde sykepleiere etter endt utdanning 
Helse Nord RHF deltar i prosjektet Sykepleier i Nord. Ett av delmålene i prosjektet er å 
beholde sykepleiere i helsetjenestene i Nordland og nordre Trøndelag. Som en del av 
dette arbeidet har Oslo Economics utarbeidet en kunnskapsoppsummering (vedlegg 1) 
hvor målet har vært å belyse hvorfor sykepleiere forlater yrket eller regionen, hva som 
skal til for å få sykepleiere til å bli eller komme tilbake og hvilke kunnskapshull som 
finnes. Kunnskapsoppsummeringen ble gjennomført i perioden oktober 2021 til mars 
2022. 
 
Årsakene til at sykepleiere forlater yrket eller regionen er sammensatte, og inkluderer 
blant annet forhold knyttet til ansvar, roller, mestring og oppfølging, arbeidstid og 

Forbedringsideér

1. Oppnå mer for mindre. Bruke annonsemidlene på markedsføring som har 
dokumentert effekt og tilpasse innsatsen i hvert enkelt rekrutteringstilfelle

2. Identifisere og kommunisere arbeidsplassens identitet. Annonseinnholdet skal være 
attraktivt, unikt, holdbart, troverdig og kommuniserbart

3. Bruke de digitale plattformene målgruppa er på. Samle, analysere og gjenbruke 
målgruppedata

4. Opprette avdelingsvise/klinikkvise nettsider

5. Aktivt oppsøke kandidater og studenter, følge dem tett opp og ivareta deres behov

6. Synliggjøre lokale tilbud og muligheter i samarbeid med kommuner, næringsliv og 
utdanningsinstitusjoner

7. Oppfordre til deling av kampanjer i de ansattes egne nettverk

8. Utvikle og anvende innsatsteam med spesialisert kompetanse i stillingsmarkedsføring

9. Øke samhandlingen mellom HR og kommunikasjon om stillingsmarkedsføring og 
employer branding

10. Øke kunnskapen om de ulike målgruppene og faktorer som påvirker valg av utdanning 
og jobb, inkludert faktorer som fremmer mobilitet 
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arbeidsmengde og beliggenhet og sentralitet. Når årsakene til at sykepleiere forlater 
yrket eller regionen er sammensatte, vil relevante tiltak for å beholde eller rekruttere 
tilbake sykepleiere som har sluttet også være sammensatte. Relevante tiltak knytter seg 
blant annet til å skape lokal tilhørighet og å lære av kjennetegn ved yrkene de trekkes 
mot. For å tilrettelegge for at sykepleiere som har forlatt yrket og/eller regionen vil 
ønske å komme tilbake, er mulige tiltak knyttet til å skape gode fagmiljøer og legge til 
rette for bedre oppfølging eller tilby lokale insentivordninger, bedre arbeidsbetingelser 
eller -ordninger. 
 

Administrerende direktørs vurdering 
Erfaringene fra prosjekt Smart annonsering og publisering viser at 
rekrutteringskampanjer etter ny og forbedret metodikk er effektive i kampen om 
oppmerksomhet. I kampen om kompetansen er dette ikke tilstrekkelig. En rekke ulike 
tiltak må virke sammen for å gi rekrutterende og stabiliserende effekt. 
 
Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering viser bredden av mulige tiltak 
(vedlegg 2).  
 
Rekruttering og stabilisering er et av delområdene i ny strategi for personell, utdanning 
og kompetanse. Strategien vil bli presentert for styret i september 2022. Det skal også 
utarbeides en oppdatert regional handlingsplan for rekruttering.  
 
 
 
Vedlegg 
1. Oslo Economics. (2022). Hvordan beholde sykepleiere i Nordland og nordre Trøndelag 

etter endt utdanning 

2. Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering 2020-2024 
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Om Oslo Economics 

Oslo Economics utreder samfunnsfaglige problemstillinger og gir råd til 

bedrifter, myndigheter og organisasjoner. Våre analyser kan være et 

beslutningsgrunnlag for myndighetene og andre beslutningstakere, eller 

som et informasjonsgrunnlag for strategiske beslutninger eller rettslige 

prosesser. Vi forstår problemstillingene som oppstår i skjæringspunktet 

mellom marked og politikk. 

Oslo Economics er et samfunnsfaglig rådgivningsmiljø med 70 høyt 

utdannede konsulenter. Vi har bakgrunn fra offentlig forvaltning og ulike 

forsknings- og analysemiljøer og tilbyr innsikt basert på bransjeerfaring, 

fagkompetanse og et nettverk av samarbeidspartnere.  

Oslo Economics har lang erfaring med å systematisere sentrale funn fra 

nasjonal og internasjonal forskning og har blant annet en rammeavtale 

med NAV om konsulenttjenester innen kunnskaps- og litteratur-

oppsummeringer. Oslo Economics har også solid kompetanse i 

intervjumetodikk. Vi vektlegger forskningsetikk og god databehandling. 
Helse og arbeidsliv 

Oslo Economics jobber med forskning og utredning innenfor helse- og 

velferdsfeltet. Vi utarbeider analyser for departementer og direktorater, 

helseforetak, kommuner, bransjeorganisasjoner, pasientforeninger og 

legemiddelselskaper. Vi har omfattende erfaring med kvalitative og 

kvantitative metoder og har et omfattende nettverk innen feltet.  

Oslo Economics har særlig erfaring med analyser hvor vi benytter data 

fra de sentrale helseregistrene, kvalitetsregistre og sosioøkonomiske 

registerdata. Flere av våre ansatte har doktorgradskompetanse innenfor 

registerforskning, og har lang erfaring med hvordan slike data kan 

benyttes i forskning og utredning.    
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Hvordan beholde sykepleiere i Nordland og nordre Trøndelag etter endt utdanning  4 

Sammendrag og konklusjoner 

Årsakene til at sykepleiere forlater yrket eller regionen Nordland og nordre Trøndelag er 

sammensatte, og inkluderer blant annet forhold knyttet til ansvar, roller, mestring og oppfølging, 

arbeidstid og arbeidsmengde og beliggenhet og sentralitet. Når årsakene til at sykepleiere forlater 

yrket eller regionen er sammensatte, vil relevante tiltak for å beholde eller rekruttere tilbake 

sykepleiere som har sluttet også være det. Relevante tiltak knytter seg blant annet til å skape lokal 

tilhørighet og å lære av kjennetegn ved yrkene de trekkes mot. For å tilrettelegge for at sykepleiere 

som har forlatt yrket og/eller regionen vil ønske å komme tilbake, er mulige tiltak knyttet til å skape 

gode fagmiljøer og legge til rette for bedre oppfølging eller tilby lokale insentivordninger, bedre 

arbeidsbetingelser eller -ordninger. 

Ett av delmålene i prosjektet «Sykepleier i Nord» er å beholde sykepleiere i helsetjenestene i Nordland og 

nordre Trøndelag. Som en del av dette arbeidet har Oslo Economics utarbeidet en kunnskapsoppsummering 

basert på en sammenstilling av tidligere rapporter og utredninger, forskningslitteratur, analyser av statistikk og 

intervjuer med fagpersoner. Målet med kunnskapsoppsummeringen har vært å belyse 1) hvorfor sykepleiere 

forlater yrket eller regionen Nordland og nordre Trøndelag, 2) hva som skal til for å få sykepleiere til å bli eller 

komme tilbake og 3) hvilke kunnskapshull som finnes. Kunnskapsoppsummeringen ble gjennomført i perioden 

oktober 2021 til mars 2022.  

Hvorfor sykepleiere forlater yrket og/eller Nordland og nordre Trøndelag 

Årsaker til at sykepleiere ønsker å bytte stilling kan både være knyttet til forhold som gjør at de trekkes mot 

andre arbeidsplasser og/eller forhold som gjør at de ønsker seg bort fra det nåværende arbeidsforholdet.  

Hvilke oppgaver sykepleierne utfører, og ansvaret de får vil kunne ha betydning for i hvilken grad de trives i 

jobben. Sykepleierne oppgir selv at de gjør en rekke oppgaver de opplever kunne blitt gjort av andre, noe som 

kan gå utover ønsket om å bli i yrket. Samtidig opplever flere at ansvaret kan være stort for den enkelte. 

Sykepleieryrket kjennetegnes av å ha høye jobbkrav, kombinert med lav kontroll. Liten grad av autonomi og 

påvirkningskraft kan bidra til at flere søker seg til andre yrker. Forskningslitteraturen peker på at følelsen av at 

man gjør en meningsfull jobb og at man lykkes i jobben er viktig for å beholde sykepleiere i jobben. Videre vil 

annerkjennelse, både fra kollegaer og samfunnet, trolig kunne bidra til å forhindre turnover blant sykepleiere.   

Både arbeidstid- og arbeidsmengde er mulige årsaker til at sykepleiere velger å slutte. Sykepleieryrket 

kjennetegnes ved at mange jobber deltid, eller har midlertidige ansettelsesforhold. Sykepleiere i nordre 

Trøndelag skiller seg ut med en svært høy andel som jobber deltid. Videre oppgir også sykepleierne at stor 

arbeidsbelastning oppleves som krevende, særlig fordi den enkelte sykepleier ikke opplever at de får levert den 

kvaliteten de ønsker, og at det er både fysisk og psykisk krevende å stå i jobben.  

På tvers av ulike yrker, er det vanligst å bo og jobbe i samme fylke. Dette gjelder også for sykepleiere i 

Nordland og nordre Trøndelag. At sykepleiere slutter å jobbe i helsetjenesten i Nordland og nordre Trøndelag 

kan henge sammen med et ønske om å flytte fra regionen. Ønske om å flytte kan både være fra sykepleierne 

selv, eller fra partnere/famille. Vår kartlegging viser blant annet at en del unge sykepleiere velger bort 

regionen for å jobbe som sykepleier i andre fylker. En tidligere undersøkelse av årsaker til turnover blant 

helsepersonell i Helse Vest viser at flytting er blant de mest hyppige årsakene til at de slutter i jobben. 

Vårt kunnskapsgrunnlag indikerer at flere av de som velger bort yrket som sykepleier ønsker å jobbe med 

relaterte problemstillinger, men ønsker kanskje andre arbeidsbetingelser eller lederutfordringer. 

Kunnskapsoppsummeringen viser at forhold som økt lønn, mulighet til videreutdanning og tilbud om kurs kan øke 

jobbtilfredsheten hos sykepleierne og bidra til å redusere flukten fra yrket.  

Fysisk og psykisk belastning er også mulige forklaringer på hvorfor sykepleiere slutter i yrket. Sammenlignet med 

andre yrker oppgir flere sykepleiere at de opplever dårlig forhold mellom ansatte og mellom ansatte og 

ledelse. Flere oppgir også at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende. I 

tillegg til psykiske belastninger er sykepleieryrket forbundet med fysiske arbeidsbelastninger, og mange oppgir 

at de ofte er utmattet når de kommer hjem fra arbeid.  

Styremøte i Helse Nord RHF
25. mai 2022 - innkalling og saksdokumenter

166



Hvordan beholde sykepleiere i Nordland og nordre Trøndelag etter endt utdanning  5 

Hva skal til for å få sykepleiere til å bli i eller komme tilbake til yrket/regionen 

Tiltak for å hindre at sykepleiere forlater yrket eller regionen knytter seg blant annet til å skape lokal tilhørighet 

og å lære av kjennetegn ved yrkene de trekkes mot. Sykepleiere jobber i all hovedsak i samme fylke som de 

bor, oftest også i samme kommune. Samtidig ser vi at mange sykepleiere som bodde i Nordland eller nordre 

Trøndelag i 20-årene senere har flyttet til andre steder i landet. Det vil derfor trolig være særlig relevant med 

tiltak rettet mot unge sykepleiere både under og etter utdanning. Blant yrkene sykepleierne trekkes mot har flere 

til felles at det i likhet med sykepleieryrket er preget av høyt arbeidstempo og mye å gjøre. Jobben i flere av 

yrkene sykepleierne trekkes mot er imidlertid ofte mindre fysisk og psykisk utmattende, og har større grad av 

medbestemmelse i arbeidsoppgaver og utføring av jobben. Aktuelle tiltak for å bidra til at flere ønsker å bli i 

yrket kan være knyttet til både oppfølging og kompetanseutvikling. 

For å rekruttere tilbake sykepleiere som har forlatt yrket eller regionen kan det være aktuelt med tiltak som 

bidrar til endrede arbeidsforhold sammenlignet med da de dro. Eksempler på tiltak er lokale insentivordninger, 

skape gode fagmiljøer og legge til rette for bedre oppfølging eller tilby bedre arbeidsbetingelser. For å kunne 

tilrettelegge for at sykepleiere som har forlatt yrket eller regionen vil ønske å returnere, vil det være nødvendig 

å gjennomføre en kartlegging av årsakene til hvorfor de dro. Tilpasning av arbeidstidsordningen, og særlig 

overgangen til flere heltidsstillinger, blir ofte pekt på som et viktig tiltak for å møte utfordringene med 

sykepleiermangel. Eksempler på mulige tiltak for å øke andelen heltidsstillinger, og samtidig sikre nok kapasitet i 

helgene, kan være flere helgevakter per ansatt, inkludere flere sykepleierstillinger i helgevaktsordningen, øke 

bruken av langvakter i helgene eller innføre kompensasjonsordninger som motiverer til oppmøte i helgene.  

Flere sentrale kunnskapshull 

Et viktig kunnskapshull er at det mangler undersøkelser blant sykepleiere som faktisk har sluttet/flyttet, avgrenset 

til Nordland og nordre Trøndelag, om hva de viktigste årsakene til dette var. I mangelen på en slik undersøkelse 

for å besvare problemstillingen, har vi forsøkt å peke på mulige årsaker ved å knytte ulike andre kilder sammen. 

Slik også Europakommisjonen har pekt på, er det i tillegg behov for mer forskning som evaluerer effekten av 

ulike tiltak. 

 

I tillegg til at det mangler en slik spørreundersøkelse og gode studier av effekten av tiltak, er det mulig å hente 

ut enda mer statistikk som er relevant for å belyse problemstillingene knyttet til hvordan å beholde sykepleiere i 

regionen og yrket. Det kan for eksempel være relevant å i større grad studere endringer over tid, forskjeller 

mellom yrkesgrupper og kjennetegn ved arbeidstakerne eller lokale flyttemønstre.  
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Hvordan beholde sykepleiere i Nordland og nordre Trøndelag etter endt utdanning  6 

Ett av delmålene i prosjektet «Sykepleier i 

Nord» er å beholde sykepleiere i helsetjenestene 

i Nordland og nordre Trøndelag. Som en del av 

dette arbeidet har Oslo Economics utarbeidet en 

kunnskapsoppsummering på oppdrag for Nord 

universitet. Kunnskapsoppsummeringen er 

basert på en sammenstilling av tidligere 

rapporter og utredninger, forskningslitteratur, 

analyser av statistikk og intervjuer med 

fagpersoner.  

1.1 Formål og avgrensninger 

Nord universitet samarbeider med praksisfeltet om 

prosjektet Sykepleier i Nord. Ett av prosjektets delmål 

er å beholde sykepleiere i helsetjenestene i Nordland 

og nordre Trøndelag. Fakultet for sykepleie og 

helsevitenskap (FSH) ved Nord universitet er 

prosjekteier.  

På oppdrag for Nord universitet har Oslo Economics 

utarbeidet en kunnskapsoppsummering, som skal 

brukes som grunnlag i arbeidet med prosjektets 

delmål om å beholde sykepleiere i helsetjenestene i 

Nordland og nordre Trøndelag. 

Det finnes allerede mye kunnskap, data og litteratur 

om temaet, men det er behov for å samle denne 

kunnskapen, kategorisere den og presentere den på 

en oversiktlig måte.  

Målet med kunnskapsoppsummeringen har vært å 

belyse  

• hvorfor sykepleiere forlater yrket og/eller 

Nordland og nordre Trøndelag, 

• hva som skal til for å få sykepleiere til å bli eller 

komme tilbake og 

• hvilke kunnskapshull som finnes. 

Kunnskapsoppsummeringen skal speile forhold som er 

relevante for Nordland og nordre Trøndelag. I 

rapporten gjør vi i tillegg en rekke sammenligninger 

med søndre Trøndelag.  

 
1 Her bruker vi hjemmetjeneste som en samlebetegnelse på 
SSBs to næringsundergrupper hjemmesykepleie og 
hjemmehjelp, som er kategorisert under to ulike næringer 
(under samme næringshovedområde) i statistikken.  

Ansvaret for helsetjenestene er fordelt mellom 

kommunene og helseregionene. Mens 

primærhelsetjenesten organiseres i kommunene, har de 

regionale helseforetakene (RHF-ene) ansvaret for 

spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region.  

Kunnskapsoppsummeringen omfatter sykepleiere, 

spesialsykepleiere og jordmødre i primær- og 

spesialisthelsetjenesten. Sykepleiere i primær-

helsetjenesten jobber i hovedsak ved sykehjem og i 

hjemmetjenesten1, mens de i spesialisthelsetjenesten i 

hovedsak jobber i sykehus (1).  

Figur 1-1: Nordland, nordre og søndre Trøndelag. 

Befolkning 1. januar 2022 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: SSB tabell 07459 (2).2 

Helse Nord dekker geografisk Nordland, Troms og 

Finnmark og Svalbard, som tilsvarer et 

befolkningsansvar på 484 500 personer, hvorav rundt 

halvparten (240 200) er bosatt i Nordland. Helse 

Midt-Norge dekker Trøndelag og Møre og Romsdal, 

som tilsvarer et befolkningsansvar på nær 740 000 

personer, hvorav rundt en femtedel (143 400) er 

bosatt i nordre Trøndelag, per 1. januar 2022 (2).  

1.2 Metode og gjennomføring 

Kunnskapsoppsummeringen er basert på fire sentrale 

informasjonskilder: intervjuer, grålitteratur, 

forskningslitteratur og statistikk. 

2 Merknad: Rissa fra tidligere Sør-Trøndelag ble 1.1.2018 
slått sammen med Leksvik fra tidligere Nord-Trøndelag og 
inngår i statistikkgrunnlaget som rapporten viser for nordre 
Trøndelag. Se Vedlegg A for oversikt over dagens 
kommuner i Nordland, nordre og søndre Trøndelag og 
resultater av kommuneendringer i 2020 

1. En kunnskapsoppsummering basert på flere ulike kilder 
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1.2.1 Intervjuer med nøkkelpersoner  

Innledningsvis i prosjektet ble det gjennomført seks 

intervjuer med fagpersoner, som kjenner forskningen 

på feltet og personer med særlig innsikt i 

rekrutteringsprosjekt/-tematikk og regionen. 

Intervjuene bidro både til å gi forståelse i 

utredningens problemstillinger, gjøre oss 

oppmerksomme på relevant litteratur og gi innsikt i 

konkrete lokale forhold. 

I det videre arbeidet bør det vurderes å supplere 

denne kunnskapsoppsummeringen med intervjuer med 

arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, som 

Spekter, KS, Norsk Sykepleierforbund (NSF) og 

Fagforbundet.     

1.2.2 Gjennomgang av litteratur 

Gjennomgangen av relevant litteratur har omfattet 

både gjennomgang av grålitteratur og 

forskningslitteratur.  

Grålitteratur 

Statistikk, undersøkelser, utredninger og rapporter 

(såkalt grålitteratur) kan samlet gi et bilde av faktorer 

som kan bidra til å forklare hvorfor sykepleiere slutter 

i yrket og/eller flytter fra Nordland og nordre 

Trøndelag. I tillegg kan denne typen litteratur belyse 

mulige tiltak. 

Grålitteraturen omfatter både offentlige utredninger, 

rapporter, undersøkelser og andre dokumenter. Dette 

omfatter arbeid som ikke er fagfellevurdert forskning. 

Selv om grålitteraturen ikke er fagfellevurdert 

forskning, gir slik litteratur likevel verdifull informasjon 

for å belyse problemstillingene i prosjektet og er 

gjerne grundig bearbeidet gjennom dialog med 

aktører som dekker ulike innfallsvinkler, eksempelvis 

utredninger fra regjeringsoppnevnte utvalg. Ofte 

bygger også grålitteraturen på forskning. 

Eksempler inkluderer utredninger fra 

regjeringsoppnevnte utvalg som Kompetansebehovs-

utvalget og Distrktsdemografiutvalget, undersøkelser 

og rapporter fra eksempelvis NSF, Riksrevisjonen, 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og KS. 

Forskningslitteratur 

Det er en betydelig forskningslitteratur som 

undersøker hvorfor helsepersonell ønsker seg til nye 

jobber, og flere nasjonale studier belyser denne 

tematikken. Søket i forskningslitteraturen ble i samråd 

med oppdragsgiver avgrenset til forskningslitteratur 

basert på norske forhold, publisert etter 2010. 

Forskningslitteratur fra Norge inkluderer 

fagfellevurderte artikler som er publisert i akademiske 

tidsskrift og som studerer norske 

forhold/arbeidsplasser. Selve søket er nærmere 

beskrevet i Vedlegg B.  

Vårt litteratursøk ble innrettet for å belyse følgende 

problemstillinger:  

• Hvorfor slutter sykepleiere i yrket og/eller 

jobben?   

• Hvilke faktorer bidrar til at sykepleiere forblir i 

yrket?  

• Hva er mulige tiltak for å beholde sykepleiere i 

yrket og Nordland / nordre Trøndelag etter endt 

utdanning og effektene av disse?  

Vårt litteratursøk resulterte i totalt 45 identifiserte 

studier, hvorav 29 ble vurdert som relevante for 

gjennomgang. Blant de 29 studiene er det 14 studier 

som bruker spørreundersøkelse som datakilde, 11 

studier er basert på intervjudata, tre er 

litteraturstudier og én studie bruker både 

spørreundersøkelses- og intervjudata (Figur 1-2). 

Tabell 1 gir en mer detaljert oversikt over inkluderte 

studier.  

Figur 1-2: Identifiserte studier i forskningssøk 

 

Illustrasjon: Oslo Economics.  

I flere av forskningsartiklene er tilnærmingen at 

forskerne vil undersøke én eller noen få faktorers 

betydning for turnover. At en gitt faktors betydning 

for turnover avdekkes i forskningslitteraturen kan 

dermed til en viss grad være prisgitt at en forsker har 

fattet interesse for denne faktoren. Dette betyr også 

at forskningslitteraturen ikke nødvendigvis gir et 

dekkende bilde av årsakene til turnover blant 

helsepersonell eller av hvilke faktorer som er de 

viktigste. Funn fra forskningen ble derfor sett i 

sammenheng med grålitteraturen og statistikk for 

Nordland og nordre Trøndelag.  
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Tabell 1: Oversikt over forskningslitteratur inkludert i litteraturoppsummeringen 

Ref. År Metode Årsak som diskuteres 

(3) 2012 Spørreundersøkelse Forskningsrelaterte arbeidsoppgaver 

(4) 2017 Spørreundersøkelse Midlertidige stillinger, støtte og anerkjennelse fra ledelsen og autonomi  

(5) 2020 Intervju Ledelse 

(6) 2010 Litteraturstudie Rolleavklaring og oppgavedeling 

(7) 2018 Spørreundersøkelse Tidspress og arbeidsvilkår 

(8) 2021 Spørreundersøkelse Anerkjennelse i samfunnet 

(9) 2018 Intervju Støtte og anerkjennelse fra ledelsen, autonomi og påvirkningskraft 

(10) 2019 Intervju Fysiske og psykiske arbeidsbelastninger  

(11) 2011 Intervju Arbeidsmengde ift. veiledning 

(12) 2019 Spørreundersøkelse Arbeidsmengde ift. ønske om å bli leder 

(13) 2021 Spørreundersøkelse Støtte fra ledelsen og etiske dilemma 

(14) 2010 Intervju Høye arbeidskrav og tidspress 

(15) 2011 Intervju Arbeidstidsordning 

(16) 2011 Intervju Arbeidsbelastning for heltid- og deltidsansatte 

(17) 2012 Spørreundersøkelse Utviklingsmuligheter 

(18) 2015 Spørreundersøkelse Stress 

(19) 2021 Litteraturstudie Tidspress 

(20) 2014 Spørreundersøkelse Arbeidsmengde 

(21) 2020 Spørreundersøkelse Tilknytting til jobben 

(22) 2014 Intervju «Realitetssjokk» i møte med jobblivet 

(23) 2019 Spørreundersøkelse Moralsk stress/moralske dilemma 

(24) 2017 Spørreundersøkelse Jobbrelatert stress og dilemmaer 

(25) 2019 Intervju Lav bemanning og oppgavedeling 

(26) 2017 Litteraturstudie Fleksible arbeidstider 

(27) 2012 Intervju «Realitetssjokk» i møte med jobblivet 

(28) 2020 
Spørreundersøkelse og 

intervju 
Lav bemanning og tidspress 

(29) 2021 Spørreundersøkelse Mobbing 

(30) 2018 Spørreundersøkelse Skiftarbeid 

(31) 2021 Intervju  Opplevelsen av å lykkes i jobben 

Oversikt utarbeidet basert på litteraturgjennomgang av Oslo Economics

1.2.3 Analyse av statistikk  

Ettersom litteraturen ofte beskriver tematikken på 

nasjonalt nivå og/eller bygger på statistikk fra noen 

år tilbake, har vi supplert med oppdatert statistikk og 

analyser. SSBs statistikkbank (ssb.no/statbank) har et 

åpent tilgjengelig tallgrunnlag som er benyttet i denne 

utredningen. Vi har også supplert med statistikk for 

Nordland og nordre Trøndelag fra microdata.no, som 

er et nettbasert analysesystem fra Sikt og SSB, med 

individbasert, anonymisert statistikk. Nyeste 

tilgjengelige tall for sysselsetting etter næring i 

microdata.no er fra 4. kvartal 2019. I figurer der 

variablene ikke er koblet til næring, bruker vi nyere 

tall, i hovedsak fra 4. kvartal 2020. 

Aldersavgrensning er 15–74 år i alle figurer med 

sysselsettingstall fra microdata.no. Skript benyttet for 

analysene kan tilgjengeliggjøres ved henvendelse til 

Oslo Economics.  

1.2.4 Sammenstilling og strukturere funn 

Sentrale funn fra de ulike informasjonskildene ble 

sammenstilt og strukturert i henhold til utredningens 

problemstillinger. Funnene er beskrevet i kapittel 3 og 

4, og oppsummert i kapittel 5.  

1.2.5 Gjennomføring  

Prosjektet ble gjennomført i perioden oktober 2021 til 

mars 2022. 
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Nordland og nordre Trøndelag består i 

hovedsak av distriktskommuner med negativ 

folkevekst og høy andel eldre i befolkningen, noe 

som påvirker etterspørselen etter helse- og 

omsorgstjenester. Det blir dermed desto 

viktigere å bruke kompetansen i helsetjenestene 

målrettet og unngå at medarbeidere slutter. Det 

er i dag mangel på sykepleiere i regionen, og 

mangelen vil trolig bli enda større i fremtiden. 

I dette kapittelet presenterer vi statistikk og 

informasjon om Nordland og nordre Trøndelag. Dette 

omfatter informasjon om regionens sentralitet, 

arbeidssteder og bosteder, samt befolkning. Vi 

presenterer også statistikk om sykepleierne som 

arbeider i regionen. Informasjonen i kapittelet er i 

hovedsak basert på analyser av statistikk fra SSB og 

microdata.no 

2.1 Sentralitet, bosted og 

arbeidssted 

Kommunene i Nordland og nordre Trøndelag er i all 

hovedsak distriktskommuner. Distriktsdemografi-

utvalget (32) definerer dette som kommuner innenfor 

de to eller tre minst sentrale klassene i SSBs 

sentralitetsindeks. I indeksen er sentralitet definert ut 

fra hvor mange arbeidsplasser og servicefunksjoner 

som kan nås innen en gitt reisetid (33).  

Ingen av kommunene i Nordland og nordre Trøndelag 

er i de to mest sentrale klassene i SSB 

sentralitetsindeks. Bare to kommuner, Stjørdal og 

Bodø, er i klasse 3. De resterende kommunene er i de 

minst sentrale klassene 4, 5 og 6, som illustrert i Figur 

2-1. 

Figur 2-1: Kommuner etter sentralitetsklasse (2020)  

 

Illustrasjon: Oslo Economics. Datakilde: Kartverket og SSB (34).   

Slik Distriktsdemografiutvalget beskriver, er distriktene 

avhengig av tilflytting for å opprettholde folketallet 

på sikt, enten fra utlandet eller fra mer sentrale 

kommuner. Figur 2-2 viser at fødselsoverskuddet er 

nær null både i Nordland og nordre Trøndelag. Netto 

innvandring er positiv begge steder, men netto 

innenlands innflytting er negativ i større grad. 

Folkeveksten er dermed negativ både i Nordland og 

nordre Trøndelag. Til sammenligning er det både 

positivt fødselsoverskudd, netto innvandring og netto 

innenlands tilflytting i søndre Trøndelag. 

Figur 2-2: Endringer i befolkningen, Nordland, 

nordre og søndre Trøndelag. 2021 

 

Kilde: SSBs statistikkbank, tabell 01223(35). Merknad: 

Fødselsoverskuddet er av SSB definert som antall levendefødte 

minus antall døde i befolkningen det året. 
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2.2 Befolkning og andelen eldre  

Befolkningens aldersfordeling i Nordland, nordre 

Trøndelag og søndre Trøndelag er illustrert i Figur 

2-3. Som figuren viser, er det en høyere andel unge 

mennesker i søndre Trøndelag enn i de to øvrige 

områdene. Figuren viser også at Nordland og nordre 

Trøndelag har en høy andel eldre sammenlignet med 

søndre Trøndelag.  

Slik både Distriktsdemografiutvalget (32) og 

Kompetansebehovsutvalget (36) har beskrevet, henger 

sentralitet og demografi sammen. Det bor en større 

andel eldre i mindre sentrale enn i mer sentrale 

kommuner.  

Figur 2-3: Befolkningsandel etter alder, Nordland, nordre og søndre Trøndelag. 1. januar 2022 

   

Kilde: SSBs statistikkbank, tabell 07459 (2)

Figur 2-4 viser hvordan andelen eldre (65 år og 

eldre) øker frem mot 2050 basert på SSBs 

befolkningsframskrivinger. I Nordland og nordre 

Trøndelag antas det at rundt 30 prosent av 

befolkningen vil være 65 år og eldre i 2050. I søndre 

Trøndelag ventes andelen eldre også å øke betydelig 

frem mot 2050, men på grunn av at andelen er lavere 

i utgangsåret er andelen anslått til «bare» 25 prosent 

i 2050. Andelen eldre har betydning for 

etterspørselen etter helse- og omsorgstjenestene i et 

fylke, og en økt andel eldre i fremtiden vil trolig 

medføre økt etterspørsel etter helse- og 

omsorgstjenester. 

  

Figur 2-4: Befolkning etter aldersgruppe, SSBs framskrivninger til 2050 

 

Kilde: SSBs statistikkbank, tabell 12882 (37)
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2.3 Nærmere om sykepleierne 

Om lag 4 900 sykepleiere, 2 300 spesialsykepleiere 

og i overkant av 230 jordmødre har arbeidssted 

enten i Nordland eller nordre Trøndelag. Fordelingen 

mellom Nordland og nordre Trøndelag, etter yrke, er 

illustrert i Figur 2-5. I resten av landet totalt er det 

rundt 55 000 sykepleiere, 25 500 spesialsykepleiere 

og 2 300 jordmødre.  

Figur 2-5: Sykepleiere, spesialsykepleiere og 

jordmødre etter arbeidssted. 2020 

 

Kilde: Tall fra microdata.no (Sikt/SSB.  

Det jobber nesten utelukkende kun kvinner som 

jordmødre. Blant sykepleiere og spesialsykepleiere er 

om lag 9 av 10 kvinner. Tall fra microdata.no (ikke 

illustrert), viser at dette gjelder i Nordland og nordre 

Trøndelag, så vel som resten av landet samlet. 

I Nordland og nordre Trøndelag jobber om lag 6 av 

10 sykepleiere i primærhelsetjenesten, mens rundt 4 

av 10 jobber i spesialisthelsetjenesten (Figur 2-6). 6 

av 10 spesialsykepleiere og 8 av 10 jordmødre 

jobber i spesialisthelsetjenesten, mens resten 

hovedsakelig jobber i primærhelsetjenesten. En liten 

andel av sykepleiere og spesialsykepleiere jobber i 

øvrige helse- og sosialtjenester eller andre næringer.

Figur 2-6: Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre, etter næring. 4. kvartal 2019 

 

Kilde: Tall fra microdata.no (Sikt/SSB) 

Sykepleiere og spesialsykepleiere har ulik 

alderssammensetning (Figur 2-7). Det henger dels 

sammen med at spesialsykepleiere både har 

arbeidserfaring som sykepleiere og har gjennomført 

spesialisering. At spesialsykepleierne er såpass mye 

eldre enn sykepleierne, på gruppenivå, kan også 

muligens indikere at spesialiseringen tas sent i 

yrkeslivet. 

Andelen sykepleiere og spesialsykepleiere som er 50 

år eller eldre er noe høyere i Nordland og nordre 

Trøndelag enn resten av landet samlet (Figur 2-7). Om 

lag halvparten av spesialsykepleierne er 50 år eller 
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eldre i regionen. Nær 1 av 5 er 60 år eller eldre, i 

både Nordland, nordre Trøndelag og resten av landet 

samlet.  

En høy andel yrkesutøvere over 50 år betyr at det blir 

desto viktigere å forhindre høy turnover, for å sikre 

tilstrekkelig arbeidskraft til å ta over oppgavene når 

de eldre nærmer seg pensjon. 

Andelen sykepleiere og 

spesialsykepleiere som er 50 år eller 

eldre er noe høyere i Nordland og 

nordre Trøndelag enn resten av 

landet samlet. 

Figur 2-7: Aldersfordeling sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. 2020 

 

Kilde: Tall fra microdata.no (Sikt/SSB) 

2.4 Mangel på sykepleiere 

NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger etterspørselen 

etter og mangel på arbeidskraft, både fylkesvis, 

innenfor den enkelte næring, og for enkeltyrker. 

Våren 2021 manglet det ifølge NAVs estimeringer 

5 350 sykepleiere i Norge (38).  

Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse har mangelen på 

sykepleiere I Norge økt fra 2 150 sykepleiere våren 

2012 til 5 350 sykepleiere våren 2021. I løpet av 

perioden har det vært noen svingninger, og som 

ventet har mangelen økt under koronapandemien. 

Figur 2-8 viser estimert mangel på sykepleiere og 

spesialsykepleiere i hele landet i perioden våren 

2012 til våren 2021.  

Figur 2-8: Estimert mangel på sykepleiere og 

spesialsykepleiere, antall personer. Våren 2012 – 

våren 2021 

 

 

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse (38) 

Våren 2021 manglet det ifølge NAVs beregninger 

omtrent 1000 sykepleiere i Nordland og Trøndelag 

samlet. Figur 2-9 viser estimert mangel på sykepleiere 

og spesialsykepleiere etter fylke i perioden våren 

2012 til våren 2021.  
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Figur 2-9: Estimert mangel på sykepleiere (øverst) 

og spesialsykepleiere (nederst), antall personer. 

Etter fylke. Våren 2012 – våren 2021 

 

 

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse. Illustrasjon Oslo Economics.  

Merknad (*): Konfidensintervallet er veldig stort for Trøndelag i 

2018. Analyseseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet oppgir 

at den høye mangelen i 2018 trolig skyldes enkeltvirksomheter 

som har rapportert unormalt høy mangel. 

I Nordland har den estimerte mangelen på 

sykepleiere økt fra 75 sykepleiere våren 2012 til 450 

sykepleiere våren 2021. Den estimerte mangelen på 

spesialsykepleiere har økt fra 25 til 125 i samme 

periode i Nordland. 

I nordre Trøndelag økte den estimerte mangelen på 

sykepleiere fra 25 til 100 i perioden fra 2012 til 

2016. Fra og med 2017 har undersøkelsen blitt 

gjennomført felles for Nord- og Sør-Trøndelag. Den 

estimerte mangelen i Trøndelag samlet har økt fra 

275 sykepleiere våren 2017 til 525 sykepleiere 

våren 2021.  

Dersom vi legger til grunn at mangelen fordeler seg 

likt mellom nordre og søndre Trøndelag i 2021 som i 

2016, så vil mangelen i nordre Trøndelag utgjøre i 

overkant av 200 sykepleiere våren 2021. Gitt denne 

antagelsen, har nordre Trøndelag en relativt høy 

mangel på sykepleiere målt som andel av antall 

sysselsatte i yrket. I Nordland er denne andelen enda 

høyere. 

Utdanningsgruppen sykepleiere har hatt lav 

arbeidsledighet gjennom hele perioden 2012 til 

2021, ifølge NAVs statistikk (ikke illustrert). Slik 

Kompetansebehovsutvalget har pekt på, betyr dette 

at selv i den hypotetiske situasjonen der alle de 

arbeidsledige sykepleierne fikk jobb, ville det fortsatt 

være mangel på sykepleiere i Norge (36). 

Slik Kompetansebehovsutvalget omtaler, er årsakene 

til sykepleiermangel sammensatte. Årsakene kan 

henge sammen med forhold både på tilbud- og 

etterspørselssiden. Tilbudet defineres av både 

løpende tilførsel av kompetanse (rekruttering) og 

turnover i yrket. Etterspørsel henger sammen med en 

lang rekke faktorer, slik som alderssammensetningen i 

befolkningen, sykdomsutvikling og velferdsteknologi 

(39).  

SSB framskrivninger av tilbud av og etterspørsel etter 

sykepleiere på nasjonalt nivå frem mot 2035 er 

illustrert i Figur 2-10. Som figuren viser anslås det en 

sterk vekst i etterspørselen, som i hovedsak drives av 

at store kull når en alder der de trenger helse- og 

omsorgstjenester. SSB har også lagt inn en vridning i 

etterspørselen fra helsefagarbeidere mot sykepleiere 

i sine beregninger (40). 

Figur 2-10: Framskriving av tilbud av og 

etterspørsel etter sykepleiere, normalårsverk 

 

Kilde: SSB (40)  

Beregninger av fremtidig tilbud og etterspørsel har 

både en underliggende usikkerhet og avhenger av 

forutsetningene som ligger til grunn. SSB beregner 

alternative baner, som på etterspørselssiden skiller seg 

fra hverandre blant annet ved ulike forutsetninger om 

produktivitetsvekst og helsetilstand. Underdekningen 

på nasjonalt nivå varierer mellom 9 000 og 48 000 

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag

Trøndelag Nordland

0

100

200

300

400

500

600

700

Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag

Trøndelag Nordland

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

 120 000

 140 000

 160 000

Tilbud referansebane
Tilbud, alternativ (personelløkning)
Etterspørsel, lavalternativ
Etterspørsel referansebane
Etterspørsel, høyalternativ

Styremøte i Helse Nord RHF
25. mai 2022 - innkalling og saksdokumenter

175



Hvordan beholde sykepleiere i Nordland og nordre Trøndelag etter endt utdanning  14 

årsverk i 2035, ifølge de ulike banene. Til tross for 

usikkerheten i framskrivningene, er det ingen tvil om at 

sykepleiemangel vil være en utfordring i årene 

fremover, både i Norge generelt, og Nordland og 

nordre Trøndelag spesielt. Selv om tilsvarende 

beregninger ikke er gjort separat for Nordland og 

nordre Trøndelag, vil drivkreftene bak 

underdekningen trolig melde seg også her, som tyder 

på behov for å ta grep for å unngå voksende 

underdekning over tid. 
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Faktorer som forklarer at sykepleiere forsvinner 

fra yrket eller regionen kan være sammensatte, 

og inkluderer blant annet arbeidsoppgaver, 

arbeidstid og arbeidsmengde, ønske om nye 

karrieremuligheter, så vel som beliggenhet og 

sentralitet. Beliggenhet og sentralitet er forhold 

som særlig er viktig blant unge sykepleiere.  

I dette kapittelet presenterer vi vår gjennomgang av 

ulike kilder som undersøker hvorfor helsepersonell 

ønsker seg til nye jobber eller bort fra regionen.  

Et viktig kunnskapshull er at det mangler undersøkelser 

blant sykepleiere som faktisk har sluttet/flyttet, 

avgrenset til Nordland og nordre Trøndelag, om hva 

de viktigste årsakene til dette var. Vi vil derfor peke 

på mulige årsaker ved å knytte ulike andre kilder 

sammen. En del utredninger er på nasjonalt nivå og 

da diskuterer vi disse opp mot bakteppet om 

Nordland og nordre Trøndelag fra forrige kapittel og 

statistikk nedbrutt på fylkesnivå.  

I forkant av litteraturgjennomgangen gjennomførte vi 

intervjuer med fagpersoner, som kjenner forskningen 

på feltet og personer med særlig innsikt i 

rekrutteringsprosjekt /-tematikk og regionen. Basert 

på intervjuene og gjennomgangen av relevant 

litteratur kan vi kategorisere de viktigste årsakene til 

at helsepersonell ønsker seg nye jobber i seks 

overordnede kategorier (Figur 3-1). I dette kapittelet 

vil vi gå nærmere inn på disse kategoriene. 

  

Figur 3-1: Årsaker som kan forklare at sykepleiere forsvinner fra yrket og/eller regionen 

 

Illustrasjon: Oslo Economics

3.1 Push- og pull-faktorer 

I litteraturen brukes gjerne betegnelsene pull- og 

push-faktorer om faktorer som gjør at personer ønsker 

å endre stilling, bytte arbeidssted eller gå inn i et nytt 

yrke. Pull-faktorer er forhold som gjør at man trekkes 

mot noe nytt, slik som en attraktiv beliggenhet, og 

egne eller partners lønns- eller karrieremuligheter. 

Push-faktorer er årsaker til å ønske seg bort fra det 

nåværende arbeidsforholdet, som for eksempel 

arbeidstider, arbeidsmengde, svake lønnsbetingelser, 

manglende tilrettelegging for familiesituasjon eller 

manglende lokal tilknytning. Pull-faktorer kan i noen 

tilfeller være push-faktorer med motsatt fortegn. For 

eksempel kan en push-faktor være dårlig arbeidsmiljø 

og en pull-faktor kan være et godt arbeidsmiljø i en 

annen stilling, et annet yrke eller et annet arbeidssted. 

3. Årsakene til at sykepleiere velger bort yrket eller regionen 

er sammensatte 
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Figur 3-2: Pull- og pushfaktorer som kan forklare at sykepleiere forsvinner fra yrket og/eller regionen 

 

Illustrasjon: Oslo Economics. 

3.2 Ansvar, roller, mestring og 

oppfølging 

I en undersøkelse gjennomført av NSF i 2019, oppgir 

63 prosent av sykepleierne at de daglig bruker tid på 

oppgaver som de ikke definerer som 

sykepleieroppgaver, og som andre dermed heller 

burde utføre (41). Figur 3-3 viser hvor stor andel av 

sykepleierne som svarer at de ukentlig eller oftere 

gjør oppgaver som ulike andre grupper heller burde 

gjort. Sykepleierne peker særlig på at de gjør 

oppgaver de opplever kunne blitt gjennomført av 

helsefagarbeidere, renholdspersonell og 

kjøkkenpersonell.

Figur 3-3: Andel sykepleiere som oppgir at de ukentlig eller oftere gjør oppgaver de mener nevnt gruppe 

heller burde gjort. 2019 

 

Kilde: Norsk Sykepleierforbund, NSF (41). n=1 834

I undersøkelsen ble sykepleierne også spurt om hvilke 

oppgaver de gjør i løpet av en typisk arbeidsuke 

(Figur 3-4). Blant disse oppgavene nevnes å håndtere 

søppel (92 prosent), skifte på senger (80 prosent), 

oppvask og rydding etter måltid (76 prosent), rydde 

på lager / i rekvisita (70 prosent) og vasking av 

toaletter etter søl (67 prosent). Størst andel av 

sykepleiere i undersøkelsen oppgir at de bruker for 

liten tid til kompetanseutvikling (73 prosent) og 

kvalitetsutvikling (63 prosent) (41). 

Oppgavefordeling er også tematikk som ble nevnt i 

flere av våre intervjuer. NSFs undersøkelse er på 

nasjonalt nivå og vi vet derfor ikke om sykepleiere i 

Nordland / nordre Trøndelag eventuelt skiller seg ut 

fra landsbasis. Trolig vil det kunne være noen 

variasjoner mellom fylker. Det kan også være 

variasjoner innad i fylker, siden oppgavefordeling kan 

knytte seg til ledelse, prioriteringer og ressurser lokalt. 

Samtidig som arbeidsoppgaver kan virke inn på 

hvorvidt sykepleiere trives i jobben, understreker vi at 

vi ikke ut fra NSFs undersøkelse vet omfanget av tid 

som brukes til å utføre disse oppgavene. Om en 

ekstraoppgave oppfattes som et problem vil trolig 

avhenge både av oppgaven i seg selv og (det vi ikke 

vet) tiden det tar hver dag/uke å få gjort disse 

oppgavene. 

Om en ekstraoppgave oppfattes som 

et problem vil trolig avhenge både 

av oppgaven i seg selv og (det vi 

ikke vet) tiden det tar hver dag/uke 

å få gjort disse oppgavene. 
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Figur 3-4: Andel som svarer at nevnt oppgave uføres i en normal arbeidsuke. 2019 

 

Kilde: Norsk Sykepleierforbund, NSF (41). n=2 906  

STAMIs faktabok om arbeidsmiljø og helse peker på 

at høye jobbkrav og lav jobbkontroll særlig er utbredt 

i helse- og omsorgsyrker, der sykepleiere har høyest 

andel som oppgir dette (40 prosent) (42). Som 

illustrert i Figur 3-5, skiller sykepleiere seg ut med en 

høy andel som opplever at de kan sette eget eller 

andres liv i fare ved feil, samtidig som en lavere 

andel oppgir å kunne bestemme arbeidsoppgaver.  

Figur 3-5: Opplevd medbestemmelse og ansvar, ulike yrker. Svarandel. 2019  

 

 

Kilde: SSBs statistikkbank, tabell 10481. 
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En rekke studier undersøker forhold knyttet til ansvar, 

roller, forventninger, ledelse, mening og involvering i 

jobben (4-6, 8, 9, 13, 21, 22, 27, 31). Disse 

forholdene ble også pekt på som viktige årsaker til at 

sykepleierne slutter i intervjuene gjennomført i 

forbindelse med denne kunnskapsoppsummeringen. I 

intervjuene ble det trukket frem at det er avvik mellom 

det faglige idealet sykepleierne lærer gjennom 

utdanningen og forventningene de har til yrket, og 

realiteten i yrkeshverdagen («realitetssjokket»). 

Samtidig peker andre informanter på at sykepleiere 

vet hva de går til, fordi praksis er en stor del av 

utdanningen.  

Denne problematikken er også undersøkt i 

forskningslitteraturen (22, 27). Sneltvedt og Sørlie 

(2012) intervjuer ni sykepleiere i kommune-

helsetjenesten, og finner at nyutdannede sykepleiere 

opplever et «realitetssjokk» i møte med jobblivet (27). 

I studien kom det frem at nyutdannede sykepleiere 

trenger støtte, opplæring og oppfølging fra mer 

erfarne kolleger og ledere. Spesielt er det viktig med 

hjelp til å avklare forventinger til rollen som 

sykepleier.  

Odland, Sneltvedt og Sørlie (2014) finner at 

«realitetssjokket» også gjelder sykepleiere på 

medisinsk og kirurgisk avdeling på sykehus (22). I 

denne studien intervjuer de åtte sykepleiere og finner 

at sykepleierne ble overrasket over gapet mellom det 

de har lært på studiet og det som faktisk møter dem 

når de begynner i jobb. Spesielt var det overraskende 

at det ble lagt stor vekt på medisinsk diagnose og 

behandling (og ikke pleie), samt prioritering av 

arbeidsoppgaver og effektivitet. I tillegg opplevde 

de ansvaret som overveldende.  

Hvilke typer oppgaver sykepleierne utfører, og i 

hvilken grad de får benyttet kunnskapen fra 

utdanningen sin, kan påvirke i hvilken grad de trives i 

jobben. En viktig faktor både for å rekruttere og 

beholde sykepleiere er rolleavklaring og 

oppgavedeling (6). I hvilken grad sykepleiere utfører 

typiske «sykepleieroppgaver» eller andre oppgaver 

som i større grad er sett på som oppgaver for 

hjelpepleiere eller annet omsorgspersonell kan ha 

betydning for hvorvidt sykepleierne trives i jobben.  

Både forskningslitteraturen og informasjon fra 

intervjuene tyder på at motivasjonen til å fortsette i 

yrket reduseres dersom sykepleiere må utføre 

oppgaver de opplever at kunne vært utført av annet 

type personell. På den ene siden ble det trukket frem 

at det kan oppleves motiverende for sykepleiere å få 

utføre noen typiske «legeoppgaver», men på den 

andre siden ble det ble også trukket frem at det kan 

oppleves belastende dersom sykepleierne får for stort 

ansvar eller for krevende oppgaver. Det sistnevnte 

problemet gjelder særlig i mindre kommuner, der 

tilgangen til lege eller annet helsepersonell er 

mangelfull og belastningen på den enkelte sykepleier 

blir for stor.  

I forskningslitteraturen trekkes det frem at autonomi 

og påvirkningskraft på beslutningsprosesser har stor 

betydning for arbeidsmiljø og jobbtilfredshet blant 

sykepleiere (4, 9).  

Andresen mfl. (2017) undersøker 

spørreundersøkelsesdata fra sykepleiere og en 

kontrollgruppe av andre yrker, og finner at faktorer 

som støtte fra ledelsen og autonomi hadde en 

signifikant positiv effekt på sykepleiernes 

jobbtilfredshet (4). Tilsvarende finner Furunes mfl. 

(2018) gjennom intervjuer med 12 sykepleiere at 

autonomi og støtte fra ledelsen blir ansett som viktige 

faktorer for et helsebringende arbeidsmiljø (9).   

Berge og Eilertsen (2020) intervjuer ti 

avdelingssykepleiere om deres erfaring med å 

beholde og rekruttere sykepleiere til sykehjem. De 

trekker frem at god ledelse fører til godt omdømme, 

noe som er avgjørende for å både beholde og 

rekruttere sykepleiere til yrket (5).  

Videre finner en rekke studier at følelsen av at man 

gjør en meningsfull jobb, at man lykkes i jobben, at 

man føler seg knyttet til jobben og til hvilken grad 

man møter på etiske dilemma er viktige faktorer for å 

beholde sykepleiere i jobben (13, 21, 31). Det er ikke 

bare anerkjennelse blant kollegaer og pasienter som 

er viktig for at sykepleiere skal trives i yrket. Elstad 

og Vabø (2021) studerer sykepleiere i alle de 

nordiske landene og finner at anerkjennelse av 

sykepleieryrket i samfunnet generelt har en 

sammenheng med sykepleiernes ønske om å slutte (8).  

3.3 Arbeidstid og arbeidsmengde 

Slik mye av grålitteraturen peker på, er 

sykepleieryrket et yrke med betydelig omfang av 

deltidsarbeid. Deltid defineres gjerne som under 100 

prosent stilling. Det høye omfanget av deltid bidrar til 

mangelen på sykepleiere, slik blant annet 

Kompetansebehovsutvalget omtaler (43). 

Kompetansebehovsutvalget skriver at deltidsarbeid 

«er både en strukturell, kulturell og individuell 

utfordring» (43). Utvalget forklarer videre at 

deltidsarbeid kan være ønskelig blant de ansatte, som 

igjen kan henge sammen med arbeidstider og 

familiesituasjon. Utvalget skriver at deltid samtidig kan 

skyldes arbeidsgivere som ikke tilbyr heltidsstillinger, 

som igjen kan henge sammen med blant annet 

tidligere erfaringer om ønsket arbeidstid eller, som 

         KS’ A                   (44), at bemanning til 

helgearbeid ikke går opp med bare hele stillinger.  

Styremøte i Helse Nord RHF
25. mai 2022 - innkalling og saksdokumenter

180



Hvordan beholde sykepleiere i Nordland og nordre Trøndelag etter endt utdanning  19 

KS’ A                   peker på at Trøndelag skiller 

seg ut med lav andel heltidsansatte i helse- og 

omsorgstjenestene og lav gjennomsnittlig 

stillingsstørrelse, sammenlignet med resten av landet. 

Data fra SSB viser at en betydelig andel av 

sykepleierne i nordre Trøndelag arbeider deltid (Figur 

3-6). I nordre Trøndelag har eksempelvis bare rundt 4 

av 10 sykepleiere en avtalt arbeidstid på 35,5 timer 

eller mer i hovedarbeidsforholdet. 

Figur 3-6: Avtalt arbeidstid, fordeling etter antall timer. Hovedarbeidsforholdet. 2020  

 

Kilde: Tall fra microdata.no (Sikt/SSB) 

Den høye andelen av deltidsstillinger gir grunn til å 

spørre om deltidsomfang henger sammen med 

kulturelle forhold. Eksempel på kulturelle forhold kan 

være normer og verdier knyttet til avveininger mellom 

jobb og fritid, så vel som hva som gir status. At mange 

arbeider i deltidsstillinger kan ha en selvforsterkende 

effekt, ved at det anses som mer vanlig og akseptert. 

Deltidsomfang kan også henge sammen med 

næringsstruktur og hvordan sykepleieryrket eventuelt 

kombineres med andre yrker. 

Også når vi ser på kvinner i alle yrker samlet, skiller 

nordre Trøndelag seg ut med nest høyeste andel som 

jobber under 100 prosent (etter Agder). Også blant 

menn har nordre Trøndelag høyest andel 

deltidsansatte (nummer to etter Innlandet), ifølge tall 

fra SSB (45). 

Når vi ser nærmere på nordre Trøndelag og 

sammenligner både sykepleiere med 

spesialsykepleiere så vel som primærhelsetjenesten 

med spesialisthelsetjenesten, ser vi at det store skillet i 

arbeidstid er mellom yrkene fremfor næringene. 

Sykepleiere jobber i betydelig mindre grad fulltid enn 

spesialsykepleiere i nordre Trøndelag, enten de 

jobber i primær- eller spesialisthelsetjenesten.  

Sykepleiere i nordre Trøndelag 

skiller seg ut med den svært høye 

andelen som jobber deltid.  

Slik SSB peker på (46), varierer omfanget av 

deltidsarbeid med alder på nasjonalt nivå. Blant 

sykepleiere i nordre Trøndelag viser tall fra 

microdata.no (ikke illustrert) at andelen som har avtalt 

arbeidstid på inntil 30 timer er høyest blant 

sykepleiere i 30- og 60-årene og lavest blant 

sykepleiere i 50-årene. Dette kan tenkes å henge 

sammen med at mer erfarne sykepleiere i større grad 

får tilbud om heltidsstillinger og/eller at sykepleiere i 

30-årene i større grad enn sykepleiere i 50-årene 

ønsker deltid på grunn av familiesituasjon. Samtidig 

kan de eldste i større grad ønske deltidsstillinger da 

de nærmer seg slutten av yrkeslivet.  

Vi har ikke funnet forskning eller grålitteratur som ser 

direkte på hva det høye omfanget av deltidsarbeid 

blant sykepleiere i nordre Trøndelag skyldes. Det er 

nødvendig å undersøke dette nærmere for å kunne si 

noe sikkert om hvorvidt deltid er en utløsende faktor til 

at sykepleiere slutter. 
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Selv om det er uenighet om deltid er frivillig eller 

ufrivillig, vil et for høyt omfang av deltid i det minste 

indirekte kunne føre til økt turnover blant sykepleiere, 

eksempelvis gjennom manglende kontinuitet, mindre 

mengdetrening i ferdigheter, svekket fagmiljø og 

større arbeidsbelastning for de som jobber heltid. 

Dette var tema i flere av intervjuene vi gjennomførte 

blant nøkkelpersoner. 

Selv om det er uenighet om deltid er 

frivillig eller ufrivillig, vil et for høyt 

omfang av deltid i det minste 

indirekte kunne føre til økt turnover 

blant sykepleiere.  

Dersom deltid er ufrivillig, vil det kunne være en 

direkte utløsende årsak til at sykepleiere slutter i 

jobben eller i yrket. Ufrivillig deltid vil kunne gi 

arbeidstakere en opplevelse av å ikke være verdsatt i 

virksomheten og kan også redusere den opplevde 

belastningen det er å gå ut av et yrke og inn i et nytt. 

Figur 3-7: Avtalt arbeidstid for sykepleiere og spesialsykepleiere i nordre Trøndelag. 2019 

 

Kilde: Tall fra microdata.no (SiktSSB).

Knyttet til tematikken arbeidstid og arbeidsmengde, 

er det ikke bare deltidsomfang som kan påvirke 

hvorvidt sykepleiere blir i yrket og/eller regionen. 

Også midlertidig ansettelser og arbeidstidsordning 

(turnus/skiftarbeid) vil kunne virke inn.  

Som for andre yrker kan et ønske om mer egnede 

arbeidstider forklare hvorfor flere sykepleiere slutter i 

jobben eller i yrket.  

Ingstad og Kvande (2011) baserer seg på intervjuer 

med eldre sykepleiere (56+) ved et sykehjem, og 

konkluderer med at dagens arbeidstidsordning skaper 

et behov for deltidsstillinger (15). 

Dagens arbeidstidsordning skaper 

et behov for deltidsstillinger. 

Dagens arbeidstidsordning ved sykehjemmet 

innebærer at sykepleierne jobber hver tredje helg, 

noe som fører til for lite bemanning i helgene (15). Det 

fører igjen til at sykehjemmet trenger flere lavere 

stillinger for å dekke bemanningsbehovet i helgen 

(flere i heltidsstilling vil gi for mange ansatte i 

hverdagen, sammenlignet med helg) (15). Forfatterne 

trekker også frem at høyt sykefravær og varierende 

arbeidsmengde gjør at sykehjemmene ofte har behov 

for tilkalling. Det gjør det attraktivt å ansette til 

deltidsstillinger, ettersom det er mindre 

kostnadskrevende å gi ekstravakter til deltidsansatte, 

sammenlignet med overtidsbetaling til heltidsansatte 

(15).  

Rasmussen og Kjevik-Wycherley (2019) peker 

imidlertid på at avdelingsledere i eldreomsorgen er 

villig til å gi sykepleiere heltidsstillinger selv om det 

medfører økte kostnader, på grunn av mangel på 

sykepleierkompetanse. Forfatterne peker også på 

utfordringer med å rekruttere nok sykepleiere, og at 

resultatet ble å oppfordre helsefagarbeidere til å ta 

kurs slik at de kunne utføre sykepleieroppgaver (25). 

At dagens arbeidstidsordning skaper et behov for 

deltidsstillinger understøttes også av informasjon som 

kommer frem i intervjuene. Det ble særlig trukket frem 

at bemanningsbehovet på sykehjem er like stort 

døgnet rundt, noe som øker behovet for 

deltidsstillinger. Dette gjelder også på sykehus, selv 

om noen sykehusavdelinger i større grad kan tilpasse 

aktiviteten for å treffe bemanningen bedre.   
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Ingstad og Kvande (2011) peker på at 

arbeidsbelastningen kan oppleves større for 

deltidsansatte enn heltidsansatte (16). 

På mange områder oppleves 

arbeidsbelastningen større for 

deltidsansatte enn for de som jobber 

heltid. 

Dette kan virke paradoksalt ettersom 

arbeidsbelastning i form av antall timer naturligvis er 

større for de som jobber heltid, men forfatterne peker 

på at dette kan skyldes at de som jobber heltid 

opplever en større kontinuitet og oversikt i 

arbeidssituasjonen. 

Konsekvenser av midlertidige ansettelsesforhold blir 

også trukket frem i litteraturen som en årsak til at 

sykepleiere slutter. Andresen mfl. (2017) peker på at 

midlertidige stillinger har en sammenheng med 

sykepleieres ønske om å bytte jobb (4), mens Salomon 

og Terjesen (2017) finner at redusert og mer fleksibel 

arbeidstid kan forlenge tiden i yrket (26). Skiftarbeid 

kan også ha betydning for sykepleierens ønske om å 

stå i jobb, og forskning viser at skiftarbeid har en 

negativ effekt på sykepleieres helse og livsstil (30).  

For stor arbeidsmengde ble både i intervjuene og i 

forskningslitteraturen trukket frem som en viktig årsak 

til at sykepleiere slutter i jobben. I intervjuene ble det 

nevnt at stor arbeidsbelastning oppleves som 

krevende, særlig fordi den enkelte sykepleier ikke 

opplever at de får levert den kvaliteten de ønsker, og 

at det er både fysisk og psykisk krevende å stå i 

jobben.  

Sammenlignet med andre yrker oppgir sykepleiere i 

større grad at det er nødvendig å jobbe i et høyt 

tempo og at de har for mye å gjøre (Figur 3-8). 

Figuren viser at også andre eksempelyrker oppgir at 

de i stor grad har for mye å gjøre og at det er 

nødvendig å arbeide i et høyt tempo. For å forstå 

mulige årsaker til at sykepleiere slutter, er det 

nødvendig å se arbeidsmengde og arbeidstempo opp 

mot andre kjennetegn ved yrket. 

Som vi viste i forrige delkapittel er det som skiller 

blant annet ledere fra sykepleiere, at de i større grad 

oppgir at de kan  

• bestemme arbeidsoppgavene sine,  

• bestemme hvordan arbeidet skal utføres og 

• påvirke viktige beslutninger for arbeidet. 

 

Samtidig skiller sykepleiere og spesialsykepleiere seg 

ut ved at de i stor grad kan sette eget eller andres liv 

i fare ved feil.  

Figur 3-8: Andel som oppgir hhv. at de har for mye å gjøre og at det er nødvendig å arbeide i et høyt tempo, 

for utvalgte yrker. 2019 

 

Kilde: SSBs statistikkbank, tabell 10481

Flere studier peker på at tidspress og lav bemanning 

påvirker kvaliteten på behandling, pasientsikkerheten 

og sykepleiernes ønske om å slutte (7, 14, 19, 20, 28). 

Nylig publiserte Stenberg mfl. (2020) en studie der de 

gjennomfører en spørreundersøkelse, samt fem 

dybdeintervjuer, blant sykepleiere på et helsehus i 

Trondheim. Forfatterne finner at lav bemanning og for 

lite tid til å utføre arbeidsoppgavene fører til høy 

arbeidsbelastning, som gjør at flere ønsker å slutte 

(28). Lignende funn blir trukket frem for sykehjem, der 

det pekes på at kombinasjonen av høye arbeidskrav 

og tidspress gjør at noen sykepleiere jobber overtid 
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og hopper over pauser for å kunne imøtekomme 

arbeidskravene (14). 

Også studier fra sykehus indikerer at det er 

sammenheng mellom arbeidsmengde og ønske om å 

forlate yrke. Hansen mfl. (2011) undersøker hvordan 

intensivsykepleiere opplever rollen som 

studentveiledere, og finner blant annet at 

kombinasjonen av å veilede studenter samtidig som 

man skal yte en god jobb oppleves som krevende og 

frustrerende, fordi det er for lite tid til rådighet (11). 

Haaland mfl. (2019) peker på at høy arbeidsmengde 

har en negativ effekt på sykepleiernes ønske om 

lederstillinger («nurse managers») på sykehuset (12). 

3.4 Beliggenhet og sentralitet 

På tvers av ulike yrker, er det vanligste å bo og jobbe 

i samme fylke. Arbeidsoppgavene i noen yrker kan 

likevel løses mer fleksibelt og digitalt enn i andre 

yrker. Her er applikasjonsprogrammerere med i det 

ene ytterpunktet og velferdsyrker i det andre.3 

Yrkene vi ser på i denne utredningen er i større grad 

enn de fleste andre yrker bundet til tid og sted for å 

utføre jobben. Slik SSBs levekårsundersøkelse om 

arbeidsmiljø fra 2020 viser, er sykepleiere blant de 

yrkene som i liten grad kan ha hjemmekontor 

daglig/flere ganger i uken, i motsetning til 

eksempelvis ulike typer ledere (47).  

At såpass mange i disse yrkene bor og jobber samme 

sted, tyder på at hvis en sykepleier, spesialsykepleier 

eller jordmor flytter ut av fylket, forsvinner oftest 

personen samtidig ut av helsetjenestene i det fylket.  

Hvis en sykepleier, spesialsykepleier 

eller jordmor flytter ut av fylket, 

forsvinner oftest personen samtidig 

ut av helsetjenestene i det fylket.  

For distriktskommuner kan ytterligere push-faktorer, 

utover de som gjelder for hele landet, knytte seg til 

lokalisering av arbeidsplassen. 

Når vi ser nærmere på sykepleiere som jobber i 

Nordland og nordre Trøndelag, ser vi at den store 

majoriteten bor i samme kommune som der jobben 

ligger (Figur 3-9). Andelen som bor i en annen 

kommune enn der jobben ligger er større i nordre 

Trøndelag enn i Nordland. Eksempelvis er det en del 

sykepleiere som bor i Verdal og jobber i Levanger.   

 
3 Basert på tall hentet fra microdata.no (Sikt/SSB) med 
yrker på 4-siffernivå. 

Det er bare en liten andel sykepleiere i Nordland og 

Trøndelag samlet sett som bor i et annet fylke enn de 

jobber i. 

Blant de som bor i nordre Trøndelag, men jobber i 

søndre Trøndelag, er Stjørdal vanligste bosted (da 

gjerne med jobb i Trondheim). Motsatt, blant de som 

bor i søndre Trøndelag, men jobber i nordre 

Trøndelag, er Trondheim vanligste bosted. Det er 

naturlig, siden disse to fylkene skiller søndre fra 

nordre Trøndelag. Det helt klart vanligste er imidlertid 

å bo og jobbe i samme del (nordre/søndre) av fylket.  

Figur 3-9: Sykepleieres bosted versus arbeidssted. 

2020 

 

Kilde: Tall hentet fra microdata.no (Sikt/SSB) 

Data fra SSB tyder på at mange unge sykepleiere 

velger bort Nordland og nordre Trøndelag, selv om 

de bodde der i tidlig 20-årene (Figur 3-10).  

Figur 3-10: Arbeidssted for personer som var 26 

eller 27 år i 2020, som jobbet som sykepleiere 4. 

kvartal 2020 

 

Kilde: Tall hentet fra micordata.no (Sikt/SSB) 

Blant personer som bodde i Nordland som 20- eller 

21-åring i 2014 og som jobbet som sykepleier som 

26- eller 27-åring 4. kvartal 2020, ser vi at bare litt 
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over halvparten jobber i Nordland. Samme 

regneøvelse for Nord-Trøndelag gir enda lavere 

andel. Bostedet i tidlig 20-årene er typisk der en 

person har vokst opp og/eller studerer.  

Fraflytting og/eller begrenset tilflytting bidrar til å 

øke andelen eldre i distriktskommuner. Som vi 

illustrerte i kapittel 2, består Nordland og nordre 

Trøndelag i all hovedsak av distriktskommuner med en 

allerede høy andel eldre. For å dekke opp om de 

sykepleierne, spesialsykepleierne og jordmødrene som 

går av med pensjon i nærmeste fremtid, blir det da 

desto viktigere å unngå høy turnover.  

Fraflytting kan gjøre at distriktskommuner har større 

utfordringer med å dekke kompetansebehovene i 

helsetjenestene enn kommuner som ligger mer sentralt 

til (32, 36, 48). Stor etterspørsel etter helsetjenestene 

kan igjen øke arbeidsbelastningen til de som er igjen, 

som kan føre til at enda flere sykepleiere velger å 

flytte.  

Oslo Economics gjennomførte nylig en 

intervjuundersøkelse der 137 tidligere ansatte ved 

helseforetakene i Helse Vest ble intervjuet om årsaker 

til at de sluttet i jobben (49). 34 prosent av 

respondentene oppga at det var forhold utenfor 

jobben som gjorde at de sluttet, og den mest nevnte 

årsaken til turnover var flytting.  

Det finnes ellers begrenset med forskningslitteratur på 

effekten av beliggenhet og sentralitet på rekruttering 

og bevaring av sykepleiere. Mer generell 

arbeidsmarkedsforsking, der man ser på flere 

yrkesgrupper, vil trolig kunne gi flere svar på effekten 

av beliggenhet og sentralitet på rekruttering og 

bevaring av ansatte. Mangelen på relevante studier i 

vår kunnskapsoppsummering kan også skyldes at 

studiene ofte ser på effekten av noen utvalgte 

enkeltårsaker, heller enn å kartlegge alle mulige 

årsaker til turnover. 

3.5 Kompetanseutvikling, karriere- 

og lønnsmuligheter 

I forrige kapittel pekte vi på at de som jobber som 

sykepleiere og spesialsykepleiere, i all hovedsak 

jobber i helsetjenesten. Dette henger sammen med at 

yrkesdefinisjonen følger av arbeidsoppgavene til de 

sysselsatte, i motsetning til definisjonen på 

sykepleierfaglig utdanning (50). 

Dersom vi i stedet ser på personer ut fra den formelle 

utdanningen de har, kan vi se hvilke andre yrker 

personer med sykepleierfaglig utdanning trekkes mot. 

Tall fra microdata.no viser at sykepleiere i all 

hovedsak har høyeste fullførte utdanning innen 

                  ‘            ’  å    å   

‘            -                                 å’         

4 år) i Norsk standard for utdanningsgruppering. 

Størsteparten av spesialsykepleierne er også 

registrert innen denne utdanningsgruppen, mens rundt 

1 av 5 er registrert i en annen faggruppe, som 

omfatter ulike typer videreutdanninger på dette 

   å    J                            ‘            ’ 

på kortere eller lengre nivå, der lengre nivå er på 

masternivå. Jordmødrene er da jevnt fordelt mellom 

kortere og lengre nivå. 

I teksten som følger ser vi nærmere på 

yrkesfordelingen til sysselsatte med sykepleiefag på 

‘            -                                 å’         

4 år). Vi har ikke sett på faggruppen som dekker ulike 

typer videreutdanninger på lavere og høyere nivå, 

siden denne faggruppen er mer sammensatt og 

intensjonen ikke bare er å utdanne yrkene vi ser på, 

men også yrker som bioingeniører og radiografer (på 

lavere nivå) og innen helseadministrasjon (på høyere 

nivå). Vi har heller ikke sett på yrkesfordeling for 

             ‘            ’  å          å            

heller ikke her er utelukkende en intensjon å utdanne 

til yrkene vi ser på, men også til akademia. Dersom vi 

inkluderte disse yrkene, kunne det gi et misvisende 

bilde  å ‘     ’                            

Om lag 1 av 5 sysselsatte (15–74 år) med høyeste 

fullførte utdanning i sykepleiefag på bachelornivå 

jobber i andre yrker i nordre Trøndelag (18 prosent) 

og Nordland (21 prosent), som vist i Figur 3-11.  

Om lag 1 av 5 sysselsatte (15–74 år) 

med høyeste fullførte utdanning i 

sykepleiefag på bachelornivå jobber 

i andre yrker i nordre Trøndelag (18 

prosent) og Nordland (21 prosent). 
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Figur 3-11: Personer med høyeste fullførte 

utdanning i sykepleiefag (bachelornivå), etter yrke. 

2020  

 

Kilde: Tall hentet fra microdata.no (Sikt/SSB). Merknad: 

Utdanning er definert som utdanningsgruppe 6611 i Norsk 

standard for utdanningsgruppering. 

Figur 3- viser yrkesfeltene til de som har 

sykepleierfaglig utdanning, men som ikke jobber som 

sykepleiere, spesialsykepleiere eller jordmødre. Det 

største yrkesfeltet i Nordland, nordre Trøndelag, så 

vel som resten av landet (samlet), er yrkesfeltet 

‘L     ’   

Det                                       ‘          

              ’  A                   å            

både Nordland og nordre Trøndelag er høyere 

saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet, andre 

administrative ledere og andre pleiemedarbeidere. 

Den siste plassen i topp fem, som er ulik for Nordland 

          T             ‘                     ’   

N           ‘                  ’          

Trøndelag. Det er imidlertid nokså små tall her, siden 

det ellers er spredning (med enda mindre tall) utover 

en lang rekke andre, ulike yrker. 

Hvis vi går motsatt vei og ser hva som kjennetegner 

utdanningsbakgrunnen generelt for et gitt yrke som 

                          å                 ‘       

                   ’                  å       

helsefaglig utdanning og da på bachelornivå, både i 

Nordland og nordre Trøndelag.4 Det samme gjelder 

    ‘                        ’   N         D         

mulig indikasjon på at det i disse yrkene aktivt 

rekrutteres personer med sykepleiefag.  

 
4 Dette er nivå 6 og fagfelt 6 i kodesystemet til Norsk 
standard for utdanningsgruppering. 

Figur 3-12: Personer med høyeste fullførte 

utdanning i sykepleiefag (bachelornivå), som ikke 

jobber som sykepleiere/spesialsykepleiere/ 

jordmødre, etter yrkesgruppe. 2020 

 

Kilde: Tall hentet frå microdata.no (Sikt/SSB). Merknad: 

Utdanning er definert som utdanningsgruppe 6611 i Norsk 

standard for utdanningsgruppering.  

Tallene viser ikke direkte, men kan trolig indikere, at 

en god del av de med sykepleierfaglig utdanning som 

velger bort yrket ønsker å jobbe med relaterte 

problemstillinger, men ønsker kanskje andre 

arbeidsbetingelser eller lederutfordringer. 

Lønn vil også kunne spille inn på valg av arbeidsplass. 

Figur 3-13 viser gjennomsnittlig månedslønn, inkludert 

uregelmessige tillegg (ikke overtidsgodtgjørelse) for 

sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre, sammen 

med utvalgte eksempelyrker. I tillegg til 

eksempelyrkene vi har inkludert ellers i kapitlet, har vi 

i lønnssammenligningen også inkludert leger og 

helsefagarbeidere. Det vil være naturlig for 

sykepleiere å være oppmerksomme på lønn i disse 

yrkene, som vi tidligere så at en del sykepleiere 

oppfattet at de utførte arbeidsoppgavene til (jf. Figur 

3-3). 

En spørreundersøkelse gjort av Norsk 

Sykepleierforbund og en undersøkelse gjennomført av 

Sykepleien viser begge at dårlig lønn er den nest 

vanligste hovedgrunnen til at sykepleiere ønsker å 

jobbe andre steder enn i helsevesenet (51, 52). Dårlig 

lønn er også en årsak som blir pekt på i 

forskningslitteraturen (53). Likevel vil ikke lønn 

nødvendigvis alltid være utslagsgivende for å forlate 

yrket som sykepleier til fordel for en annen stilling, 

men det kan være en tilleggsfaktor som bidrar til å 

lokke sykepleiere fra yrket, dersom de allerede er 

mistilfreds med eksempelvis arbeidsoppgaver 

og/eller arbeidsmengde. 
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Figur 3-13: Gjennomsnittlig månedslønn (brutto lønn før skatt), etter yrke og aldersgruppe (landet samlet). 

Kvinner. Utvalgte eksempelyrker. 4. kvartal 2021 

 

 

Kilde: SSBs statistikkbank, tabell 11658. Gjennomsnitt er per heltidsekvivalent, det vil si at lønnen til deltidsansatte regnes til hva den 

ville vært dersom de deltidsansatte jobbet heltid før snittet for alle ansatte (deltid og heltid) beregnes.

Det er begrenset med identifisert forskningslitteratur 

på effekten av kompetanseutvikling, og karriere- og 

lønnsmulighetet på turnover og turnoverintensjon. Mer 

generell arbeidsmarkedsforsking som undersøker flere 

yrkesgrupper, vil trolig kunne gi flere treff på 

effekten av kompetanseutvikling og karriere- og 

lønnsmuligheter på rekruttering og bevaring av 

ansatte. 

Jacobsen mfl. (2012) undersøker hvilke faktorer som 

er viktig for sykepleierne når de velger arbeidssted 

etter endt utdanning, og finner at utviklingsmuligheter 

er en viktig faktor (17). Halvorsrud mfl. (2017)  

baserer seg på en spørreundersøkelse med 

sykepleiere i hjemmesykepleien og finner at økt lønn, 

mulighet til videreutdanning og tilbud om kurs kan øke 

jobbtilfredsheten hos sykepleierne (54). Videre finner 

Akerjordet mfl. (2012) at flere sykepleiere på sykehus 

har et ønske om å jobbe mer med forskningsrelaterte 

arbeidsoppgaver, men at blant annet mangel på tid 

og veiledning gjør det vanskelig å få til (3). Av de 

364 sykepleierne som svarte på undersøkelsen, svarte 

over halvparten at de ville bruke mer tid fremover på 

å identifisere mulige forskningsområder. Videre svarte 

én tredjedel at de hadde et ønske om å designe et 

forskningsprosjekt, og 14 prosent av sykepleierne 

hadde et ønske om å skrive/publisere en 

forskningsartikkel i løpet av de to neste årene.  

3.6 Psykiske og fysiske 

arbeidsbelastninger 

Blant mulige forklaringer på mangelen på 

sykepleiere, peker Kompetansebehovsutvalget på 

fysiske og psykiske belastninger i yrket (36). 

Som illustrert i Figur 3-14 oppgir en større andel 

sykepleiere og spesialsykepleiere enn de andre 

eksempelyrkene, at de ofte eller av og til opplever 

dårlig forhold mellom ansatte (34 prosent) og mellom 

ansatte og ledelse (42 prosent). I tillegg oppgir 1 av 

3 sykepleiere og spesialsykepleiere at de ukentlig 

føler seg psykisk utmattet når de kommer hjem fra 

arbeid.  

19 prosent av sykepleiere og spesialsykepleiere, så 

vel som 18 prosent av pleie- og omsorgsarbeidere, 

oppga i 2019 å ha blitt utsatt for vold det siste året. 

Dette er en betydelig høyere andel enn blant andre 

yrker. 

Sykepleiere og spesialsykepleiere skiller seg ellers ut 

med at hele 20 prosent oppgir å ha blitt utsatt for 
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uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller 

lignende, månedlig eller oftere. Videre oppga hele 

15 prosent i 2019 å ha blitt utsatt for trusler på 

arbeidsplassen det siste året, som var så alvorlig at 

man ble redd. 

I tillegg til de psykiske belastningene, oppgir nesten 

halvparten (49 prosent) av sykepleiere og 

spesialsykepleiere og nesten like høy andel (44 

prosent) av pleie- og omsorgsarbeidere at de ukentlig 

føler seg fysisk utmattet når de kommer hjem fra 

arbeid. Dette er klart høyere enn andelen for de 

andre eksempelyrkene. Belastninger kan, slik 

Kompetansebehovsutvalget (36) også har pekt på, 

trolig bidra til tidlig avgang fra yrket. 

   

Figur 3-14: Opplevd ulike typer psykiske belastninger, ulike yrker. Svarandel. 2019 

 

Kilde: SSBs levekårsundersøkelse. SSBs statistikkbank, tabell 10479. Analyse: Oslo Economics

Alle faktorene i Figur 3-14 kan gå ut over kvaliteten 

på tjenestene og kan også føre til at sykepleiere 

bytter arbeidsplass, bytter stilling eller går ut av 

yrket.  

Glad (2019) baserer seg på intervjuer med 

sykepleiere i hjemmesykepleien og finner at fysiske og 

psykiske belastninger påvirker arbeidsgleden til 

sykepleierne (10). Tilsvarende finner Bratt og Gautun 

(2018) at arbeidsvilkår, blant annet i form av fysisk 

og psykisk arbeidsbelastning, har en sterk 

sammenheng med turnoverintensjon for sykepleiere i 

eldreomsorgen (7).  

Olsen mfl. (2017) baserer seg på en 

spørreundersøkelse blant sykepleiere i 

spesialisthelsetjenesten og finner at arbeidskrav, i 

form av blant annet jobbrelatert stress og dilemmaer, 

påvirker både arbeidsevne, arbeidsmiljøet og trivsel 

på arbeidsplassen (24).  

Videre viser forskningslitteraturen at stress (18), 

moralsk stress/moralske dilemma (23) og mobbing 

(29) påvirker livskvalitet og turnoverintensjon blant 

sykepleierne.  

3.7 Andre forhold 

Gjennom intervjuene åpnet vi også for å diskutere 

andre forhold, som ikke faller inn under de øvrige 

grupperingene. Tilbakemeldingene fra intervjuene var 

at grupperingene virker å være dekkende for å 

diskutere mulige årsaker til at sykepleiere slutter. 
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Tiltak for å hindre at sykepleiere forlater yrket 

eller regionen knytter seg blant annet til å skape 

lokal tilhørighet og å lære av kjennetegn ved 

yrkene de trekkes mot. For å tilrettelegge for at 

sykepleiere som har forlatt yrket og/eller 

regionen vil ønske å komme tilbake, er mulige 

tiltak knyttet til å skape gode fagmiljøer og 

legge til rette for bedre oppfølging eller tilby 

lokale insentivordninger, bedre arbeids–

betingelser eller -ordninger. 

I forrige kapittel beskrev vi mulige årsaker til at 

sykepleiere forlater yrket og/eller regionen. Årsakene 

på problemet er sammensatte, og dermed vil også 

mulige løsninger være det. I teksten som følger har vi 

strukturert diskusjonen om tiltak under følgende 

overskrifter:  

• Skape lokal tilhørighet  

• Lære av yrkene sykepleierne trekkes mot  

• Legge til rette for at sykepleiere vil returnere  

4.1 Skape lokal tilhørighet 

I forrige kapittel så vi på tall som kan tyde på at det 

er vanskelig å holde på unge sykepleiere i fylket 

(Figur 3-10). Bare rundt halvparten av de som bodde 

i enten Nordland eller Nord-Trøndelag som 20-21-

åringer i 2014 og som jobbet som sykepleiere som 

26-27-åringer i 2020, valgte å jobbe i det samme 

fylket. 

Gjennom statistikk og grålitteratur så vi at sykepleiere 

typisk bor og jobber samme sted. Det vil si at hvis man 

først har fått sykepleiere til å bosette seg i Nordland 

eller nordre Trøndelag, vil de oftest også jobbe der. 

Og motsatt, hvis sykepleiere flytter fra Nordland eller 

nordre Trøndelag, forsvinner de også oftest ut av 

helsetjenestene der. 

Avsnittene over viser viktigheten av å skape lokal 

tilhørighet blant sykepleiere, særlig de unge. Hvordan 

man kan imøtekomme slike typiske 

distriktsutfordringer, er detaljert beskrevet av 

Distriktsdemografiutvalget. 

Hvor motiverte og kompetente kandidatene er etter 

endt utdanning, vil kunne henge sammen med selve 

utdanningsløpet, som igjen kan påvirke 

sannsynligheten for at sykepleiere blir i yrket. Slik 

Nord universitet selv påpeker i sitt høringssvar til 

Distriktsdemografiutvalget (32), kan 

utdanningstilbudet virke inn på hvorvidt kandidatene 

velger å bli boende i Nordland og nordre Trøndelag. 

Gaski mfl. (2016) finner at desentralisert utdanning 

har en regional effekt «i form av høy grad av lokal 

rekruttering til lokalt arbeidsmarked» (1).  

Gaski (2020) peker på at flere norske studier viser at 

halvparten av alle 40-åringer bor i kommunen der de 

vokste opp (55). Gaski (2020) skriver videre, med 

referanse til andre studier:  

«Jo mer distrikt, jo mer avhengig av 

å utdanne regionalt.» - Gaski 

(2020) 

Den lokale rekrutteringen gjennom fleksibel utdanning 

kan ha betydning på utviklingen av det faglige miljøet 

i regionen, som igjen kan virke inn på hvorvidt 

sykepleierne blir værende i jobben. 

To av studiene identifisert gjennom vårt litteratursøk 

ser på effekten av desentralisert utdanning på 

rekruttering og bevaring av sykepleiere (56, 57). 

Begge viser at desentralisert utdanning ser ut til å ha 

en positiv effekt på rekruttering og bevaring av 

sykepleierne. 

Den ene av de to studiene undersøker hvordan 

fenomenet «rural pipeline» påvirker bevaring av 

helsepersonell i yrket. Rural pipeline er en teori om at 

de som enten vokser opp eller tar utdanning i rurale 

strøk har en større sannsynlighet for å begynne å 

jobbe i rurale strøk (56). I studien undersøker de om 

rural pipeline-fenomenet påvirker hvor lenge man 

velger å jobbe i et ruralt strøk. For Norge finner de en 

signifikant rural pipeline-effekt. Det vil si at de som tok 

utdanning i et ruralt strøk i større grad hadde et ønske 

om å forbli i det aktuelle strøket (56). Den andre 

studien ser på om, og til hvilken grad, etableringen av 

desentralisert sykepleierutdanning i Nord-Norge på 

1990-tallet har påvirket rekruttering og bevaring av 

sykepleiere i rurale strøk i Nord-Norge. 

Utdanningsprogrammet går ut på å tilby utdanning til 

sykepleierne «der de er», med blant annet 

internettundervisning og selvstudier (57). De finner at 

den desentraliserte sykepleierutdanning har positive 

effekter på både rekruttering og bevaring (57). 

Europakommisjonen peker på flere mulige tiltak, 

herunder rotasjon/turnus, plassering av personell i 

rurale strøk, coaching og veiledning av studenter, 

endringer og tilpasninger av utdanningsprogrammet 

og stipender i bytte mot forpliktelser om å jobbe 

enkelte steder eller innen visse praksisområder(58). 

4. Behov for lokale tilpasninger ved utforming av tiltak  
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Lokal tilknytning kan også skapes gjennom en rekke 

mer generelle tiltak, utover utdanning, slik 

Distriktsdemografiutvalget går gjennom i sin utredning 

(32). Basert på kunnskapsgrunnlaget så langt og 

indikasjonene i dataene, taler imidlertid funnene på at 

det mest effektfulle vil være å satse mest på lokal 

tilknytning blant unge før/under utdanning. Dette 

inkluderer alt fra informasjonskampanjer blant unge 

utdanningsvelgere, som eventuelle tiltak knyttet til 

innhold i utdanning, praksisplasser, stipender eller 

nedskriving av lån. 

4.2 Lære av yrkene sykepleiere 

trekkes mot 

I forrige kapittel så vi at 1 av 5 med høyeste fullførte 

utdanning i sykepleierfag på bachelornivå jobber i 

andre yrker enn som sykepleier/spesialsykepleier 

/jordmor. Vi pekte på at disse da sprer seg utover en 

lang rekke yrker og at vi blant topp fem i både 

N                  T                ‘          

              ’                                       

privat virksomhet, andre administrative ledere og 

andre pleiemedarbeidere. Den resterende plassen i 

topp fem, som er ulik for Nordland og nordre 

Trøndel       ‘                     ’   N           

‘                  ’          T           

Til tross for at tallgrunnlaget er lite, vil vi likevel trekke 

frem noen kjennetegn ved disse yrkene, for å forsøke 

å få en indikasjon på hva sykepleiere trekkes mot. 

Dette er igjen relevant for å tenke rundt hva som kan 

være relevante tiltak. 

SSBs levekårsundersøkelse viser at en høy andel 

sykepleiere og spesialsykepleiere oppgir at det er 

nødvendig å jobbe i et høyt tempo og at det er for 

mye å gjøre, ofte eller alltid. Dette har de til felles 

med de andre eksempelyrkene vi har sett på, som de 

trekkes mot, som også ligger over andelen i alle yrker 

samlet. Unntaket er pleie- og omsorgsarbeidere, som 

har en noe lavere andel som oppgir dette.  

Det er riktignok små forskjeller mellom yrkene når det 

gjelder det å jobbe i høyt tempo eller å ha for mye å 

gjøre. Likevel kan det tenkes at dersom en 

sykepleierutdannet trekkes mot yrker som pleie- og 

omsorgsarbeidere, kan det være for å få en roligere 

arbeidshverdag, målt ved tempo og arbeidsmengde.  

Pleie- og omsorgsarbeidere er imidlertid, blant de 

utvalgte eksempelyrkene, mest like 

sykepleiere/spesialsykepleiere når det kommer til 

andelen som oppgir trusler, vold og uønsket seksuell 

oppmerksomhet, så vel som at de kan sette andres liv i 

fare, mesteparten av tiden. Andelen som oppgir dette, 

er til sammenligning svært lav blant de andre 

eksempelyrkene.  

For både sykepleiere/spesialsykepleiere og for pleie- 

og omsorgsarbeidere, vil et relevant tiltak knyttet til 

dette være gode varslingsrutiner. 

Pleie- og omsorgsarbeidere er også mest lik 

sykepleiere/spesialsykepleiere i den høye andelen 

som oppgir å føle seg fysisk utmattet etter arbeid, 

ukentlig. Tiltak rettet mot begge yrkesgrupper 

inkluderer avlastning gjennom velferdsteknologi og 

andre digitale løsninger, som video-

/telefonkonsultasjoner. Videre kan fornying av 

arbeidslokaler og arbeidsutstyr være forebyggende. 

Forebyggende tiltak relatert til 

fysisk utmattelse inkluderer 

avlastning gjennom 

velferdsteknologi og andre digitale 

løsninger, som video-

/telefonkonsultasjoner. 

Videre er pleie- og omsorgsarbeidere, blant de 

utvalgte eksempelyrkene, mest like 

sykepleiere/spesialsykepleiere i den lavere andelen 

som svarer at de i høy grad kan bestemme hvilke 

arbeidsoppgaver man får, hvordan arbeidet skal 

utføres og kan påvirke beslutninger som er viktige for 

arbeidet sitt. 

Den gjennomsnittlige månedslønnen er lavere for yrker 

                        ‘                       ’  

noe som trekker i retning av at det kan være andre 

faktorer enn lønn som eventuelt vil trekke sykepleiere 

mot yrker som pleie- og omsorgsarbeidere, for 

eksempel at man ikke fikk den sykepleier-stillingen 

man ønsket seg.  

En høyere andel blant rådgivere/ medarbeidere 

innen økonomi og administrasjon, juridiske/ 

samfunnsvitenskapelige/humanistiske yrker og (særlig) 

ledere oppgir at de i høy grad kan bestemme hvilke 

arbeidsoppgaver de får, hvordan arbeidet skal 

utføres og at de kan påvirke beslutninger som er 

viktige for arbeidet sitt. Større grad av 

medbestemmelse kan altså være faktorer som kan 

trekke sykepleiere mot lederyrker eller rådgiveryrker. 

Større grad av medbestemmelse kan 

være faktorer som kan trekke 

sykepleiere mot lederyrker eller 

rådgiveryrker. 

Videre oppgir en lavere andel av både ledere og 

rådgivere/medarbeidere innen økonomi og 

administrasjon at de ukentlig føler seg fysisk eller 

psykisk utmattet når de kommer hjem fra arbeid, mens 
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andelen som oppgir at de er psykisk utmattet er 

omtrent like stor for juridiske/samfunnsvitenskapelige 

/humanistiske yrker som for sykepleiere/ 

spesialsykepleiere. Et ønske om å føle seg mindre 

fysisk og psykisk utmattet etter arbeid kan også 

trekke sykepleiere mot lederyrker eller rådgiveryrker. 

Mentorordning og programmer for oppfølging, så vel 

som tiltak for å bedre kultur/ledelse, kan bidra til å 

hindre turnover. For eventuell utvikling av en 

mentorordning vil det kunne være nyttig å se på 

erfaringene fra tidligere mentorordninger, som for 

eksempel Mentoreringsprogrammet. Dette har vært et 

samarbeid mellom prosjektet KS Jobbvinner, 

Trondheim kommune og NSF. Erfaringene viser at en 

slik ordning trenger god forankring. 

Å ville føle seg mindre fysisk og 

psykisk utmattet etter arbeid kan 

også trekke sykepleiere mot 

lederyrker eller rådgiveryrker. 

Ulike arbeidstidsordninger og omfanget av deltid er 

relatert til både graden av medbestemmelse og 

graden av utmattelse blant sykepleierne. Både 

Riksrevisjonen og Nordisk ministerråd har pekt på 

behovet for å øke andelen fulltidsstillinger (59, 60). 

Flere i heltidsstillinger medfører imidlertid behov for 

økt helgevaktbelastning per stilling. Det er dermed 

nødvendig å se på eventuelle tiltak knyttet til 

heltidsarbeid samtidig med mulig omorganisering av 

helgevaktene. Eksempler på mulige tiltak for å øke 

andelen heltidsstillinger, og samtidig sikre nok 

kapasitet i helgene kan være:  

• Flere helgevakter per ansatt 

• Inkludere flere sykepleierstillinger i helgevakts-

ordningen  

• Økt bruk av langvakter i helgene  

• Kompensasjonsordning som motiverer til oppmøte 

i helgene  

• Vikarpool/ressurspool  

Slik vi har beskrevet i forrige kapittel, vet vi ikke i 

hvor stort omfang deltidsarbeid i Nordland og nordre 

Trøndelag er frivillig eller ufrivillig. Dette avgjør 

videre om det å jobbe deltid er utløsende for å ville 

skifte yrke.  

Selv hvis deltidsarbeid utelukkende var frivillig, vil det 

over tid og på systemnivå kunne bidra til mindre 

kontinuitet og et svekket fagmiljø, som samlet sett kan 

bidra til turnover (ikke nødvendigvis blant de som 

jobber deltid).  

Helsetjenestene trenger kompetent arbeidskraft til alle 

døgnets tider. Samtidig vil arbeidsmiljøloven og ulike 

avtaler med tillitsvalgte sette rammer for mulighetene 

til å bemanne viktige oppgaver utenfor normal 

arbeidstid. I tillegg kan ytterligere unntak for 

ugunstige arbeidstidsordninger (utover det som 

gjelder fra arbeidsmiljøloven) blant eldre 

arbeidstakere som ønsker dette, trolig bidra til at 

flere står lenger i yrket.  

Bemanningsutfordringene i helsetjenesten kan møtes 

ved å jobbe for at kapasiteten og kompetansen i 

tjenesten utnyttes på best mulig måte. Professor i 

organisasjonspsykologi og ledelse, Linda Lai, advarer 

i sin bok Strategisk kompetanseledelse mot en 

«volumorientert og lite planmessig satsing på 

kompetanse» (61). Hun skriver videre: 

«Strategisk kompetanseledelse 

innebærer planlegging, 

gjennomføring og evaluering av 

tiltak for å sikre at organisasjonen 

og den enkelte medarbeider har og 

bruker nødvendig kompetanse for å 

nå definerte mål.» (61) 

Knoster argumenterer for at følgende elementer må 

være på plass for at tiltak for å bevare personell skal 

fungere: visjon, kompetanseinsentiver, ressurser og en 

handlingsplan (62). En endringsprosess bør dekke alle 

disse elementene, hvis ikke er det sannsynlig at 

prosessen fører til forvirring, angst, motstand og 

frustrasjon (62). Tiltak knyttet til strategisk 

kompetanseledelse vil dermed kunne være viktige for 

å beholde flere sykepleiere i yrket, eksempelvis 

gjennom kurs eller opplæring blant ledere. 

Oppgavedeling slik at det blir bedre samsvar mellom 

kompetanse og oppgaver kan frigjøre ressurser. Dette 

kan for eksempel skje ved at enkelte oppgaver som i 

dag gjøres av sykepleiere heller utføres av annet 

helsepersonell som hjelpepleiere eller helsesekretærer. 

Ved hjelp av kursing og opplæring kan enkelte 

oppgaver overføres til annet personell der det er 

mindre knapphet, og på den måten frigjøre 

sykepleiere til å prioritere andre oppgaver.  

Rasmussen og Kjevik-Wycherley (2019) undersøkte 

hvordan kommuner i Norge håndterer problemer med 

mangel på sykepleiere (25). Forfatterne fant at 

hjelpepleiere og helsefagarbeidere ble opplært til å 

utføre sykepleieroppgaver, og at det særlig var unge 

helsefagarbeidere som var ivrige etter å avlaste 

sykepleierne. Videre trekker forfatterne frem at eldre 

hjelpepleiere var mer skeptiske til å overta ansvar fra 

sykepleierne, sammenlignet med de yngre 

hjelpepleierne.  
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I tillegg til å frigjøre ressurser, vil en oppgavedeling 

der riktig personell utfører oppgaver de er best egent 

til kunne gi bedre motivasjon og trivsel blant de 

ansatte, og dermed bidra til at flere ønsker å forbli i 

yrket. Vedlikehold av administrative systemer vil også 

kunne bidra til å frigjøre tid til kritiske oppgaver. Som 

diskutert tidligere vil hvilke typer oppgaver 

sykepleierne utfører, og i hvilken grad de får benyttet 

kunnskapen fra utdanningen sin, påvirke i hvilken de 

trives i jobben (6).  

Det er trolig et potensial for bedre oppgavedeling i 

helse- og omsorgtjenesten i Norge, herunder også i 

Nordland og nordre Trøndelag. Samtidig har vi ikke 

gjennom vår kunnskapsoppsummering kartlagt hvor 

stor del av dagen eller uken som går med til å løse 

andre oppgaver, som har betydning for hvor 

eventuelle tiltak burde settes inn. For å planlegge 

gode tiltak rettet mot oppgavedeling, kreves nærmere 

kartlegging av omfanget av oppgaver som oppleves 

irrelevante, målt i tid som går med daglig/ukentlig til 

dette. 

For å planlegge gode tiltak rettet 

mot oppgavedeling, kreves nærmere 

kartlegging av omfanget av 

oppgaver som oppleves irrelevante, 

målt i tid som går med 

daglig/ukentlig. 

Sykepleierdekningen i Norge er svært god 

sammenlignet med andre land, også de andre 

nordiske landene. I 2020 hadde Norge 18,1 

sykepleiere per 1000 innbyggere, mens tilsvarende 

tall for Danmark og Sverige var henholdsvis 10,1 og 

10,8 (63). Til gjengjeld har for eksempel Sverige en 

langt høyere andel helsefagarbeidere. Det er naturlig 

å tro at enkelte pleie- og omsorgsoppgaver som i dag 

gjøres av sykepleiere kan utføres av annet type 

personell slik som tilfellet er i Sverige.  

Selv om lønnsvilkår ikke nødvendigvis alene vil være 

utslagsgivende for å forlate yrket som sykepleier, kan 

det være en viktig tilleggsfaktor som bidrar til at noen 

ønsker å forlate yrket. Tiltak kan både rette seg mot 

lønn eller andre økonomiske insentiver, og brukes som 

virkemiddel for å tiltrekke seg arbeidskraft fra andre 

regioner eller å bemanne arbeidsplasser der det er 

særlig mangel. 

Andre faktorer som kan trekke sykepleiere mot 

lederyrkene, som er relatert til både 

medbestemmelse, arbeidsoppgaver og lønn, er 

yrkesstatus. I tillegg til de direkte tiltakene knyttet til 

medbestemmelse, arbeidsoppgaver og lønn, vil mulige 

supplerende tiltak som kan øke yrkesstatusen være 

fremsnakk av yrket gjennom informasjonskampanjer i 

samfunnet.  

Et supplerende tiltak for å øke 

yrkesstatusen kan være fremsnakk 

av yrket gjennom informasjons-

kampanjer i samfunnet. 

Status til yrket kan også være relatert til faglige 

utfordringer. Relevante tiltak knytter seg da til 

karriereveiledning, gode ordninger for opplæring, 

tilrettelegging for videreutdanning og spesialisering, 

så vel som utvikling av fagmiljøet. For å utvikle 

fagmiljøet kan det være aktuelt med interkommunalt 

samarbeid og etablering av faggrupper. 

4.3 Legge til rette for at 

sykepleiere vil returnere 

Det tar flere år å utdanne nye sykepleiere og enda 

lenger for spesialsykepleiere, som både skal ha 

arbeidserfaring som sykepleiere og en spesialisering. 

En raskere løsning ville være å rekruttere tilbake 

sykepleiere som har gått inn i nye yrker. For å hente 

tilbake sykepleiere som har sluttet eller flyttet, kreves 

trolig bedrede arbeidsbetingelser eller en endret 

livssituasjon, sammenlignet med da de tro. 

For å hente tilbake sykepleiere som 

har sluttet eller flyttet, kreves trolig 

bedrede arbeidsbetingelser eller en 

endret livssituasjon, sammenlignet 

med da de tro. 

Slik det ble påpekt i noen av intervjuene, kan lønn 

være et relevant virkemiddel for å hente tilbake 

sykepleiere, siden de kan ha gått over i bedre betalte 

yrker. Økte lønninger for sykepleiere som hentes 

tilbake, kan innebære økte krav blant de øvrige 

sykepleierne, som enten kan bety større 

lønnskostnader (om de får lønnsøkning) eller større 

misnøye (om de ikke får lønnsøkning). Det er med 

andre ord kostbart både å miste sykepleiere og å 

hente dem tilbake. Desto viktigere blir de 

forebyggende tiltakene, som kan hindre at 

sykepleiere forlater yrket og/eller regionen. 

Lønn er imidlertid trolig ikke alene nok til å hente 

sykepleiere tilbake til yrket eller regionen, siden lønn 

ikke nødvendigvis var den eneste utløsende årsaken til 

at de forlot yrket og/eller regionen. 

Å hente tilbake sykepleiere krever dermed trolig mer 

generelt endrede arbeidsbetingelser eller annen 
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tilrettelegging. Europakommisjonen trekker også frem 

flere mulige tiltak som kan gjøre yrket mer attraktivt 

for den enkelte, som støtte til småbarnsforeldre, 

fleksible arbeidstider, deltidskontrakter og gode 

fødsels- og permisjonstiltak (58). Tilrettelegging kan 

også knytte seg til partners jobb i regionen. Den 

generelle næringsutviklingen vil kunne påvirke hvilke 

muligheter partner eller annet nettverk har for å 

skaffe seg attraktive arbeidsplasser i regionen, noe 

som igjen kan ha betydning for hvorvidt sykepleiere 

ønsker å jobbe i Nordland eller nordre Trøndelag.
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Årsakene til at sykepleiere slutter i yrket eller 

forlater Nordland og nordre Trøndelag er 

sammensatte. Vår kunnskapsoppsummering 

viser at årsakene særlig er knyttet til forhold 

som ansvar, roller, mestring og oppfølging, 

arbeidstid og arbeidsmengde og beliggenhet og 

sentralitet. Relevante tiltak omfatter å skape 

lokal tilhørighet, å lære fra yrkene sykepleierne 

trekkes mot og å se nærmere på muligheter for 

endrede betingelser og tilrettelegging. Det er 

behov for mer kunnskap om årsaker til turnover 

i regionen, samt effekten av ulike tiltak både for 

å beholde og rekruttere tilbake sykepleiere.   

Gjennom kunnskapsoppsummeringen har vi belyst 

både mulige årsaker til at sykepleiere forlater yrket 

eller regionen, hva som skal få dem til å bli og 

kunnskapshull avdekket i denne gjennomgangen. I det 

følgende oppsummeres de viktigste årsakene og 

mulige tiltak, før vi peker på sentrale kunnskapshull og 

muligheter for videre arbeid.  

5.1 Årsaker til at sykepleiere velger 

bort yrket eller regionen  

I kapittel 3 diskuterte vi mulige årsaker til at 

sykepleiere forlater yrket eller regionen Nordland og 

nordre Trøndelag. Årsakene er ofte sammensatte, og 

flere forhold spiller inn.   

Ansvar, roller, mestring og oppfølging  

Hvilke oppgaver sykepleierne utfører, og ansvaret de 

får vil kunne ha betydning for i hvilken grad de trives i 

jobben. Sykepleierne oppgir selv at de gjør en rekke 

oppgaver de opplever kunne blitt gjort av andre, noe 

som kan gå utover ønsket om å bli i yrket. Samtidig 

opplever flere at ansvaret kan være stort for den 

enkelte. Sykepleieryrket kjennetegnes av å ha høye 

jobbkrav, kombinert med lav kontroll. Liten grad av 

autonomi og påvirkningskraft kan bidra til at flere 

søker seg til andre yrker. Forskningslitteraturen peker 

på at følelsen av at man gjør en meningsfull jobb og 

at man lykkes i jobben er viktig for å beholde 

sykepleiere i jobben. Videre vil annerkjennelse, både 

fra kollegaer og samfunnet, trolig kunne bidra til å 

forhindre turnover blant sykepleiere.   

Arbeidstid og arbeidsmengde  

Både arbeidstid- og arbeidsmengde er mulige 

årsaker til at sykepleiere velger å slutte. 

Sykepleieryrket kjennetegnes ved at mange jobber 

deltid, eller har midlertidige ansettelsesforhold. 

Sykepleiere i nordre Trøndelag skiller seg ut med en 

svært høy andel som jobber deltid. Videre oppgir 

også sykepleierne at stor arbeidsbelastning oppleves 

som krevende, særlig fordi den enkelte sykepleier ikke 

opplever at de får levert den kvaliteten de ønsker, og 

at det er både fysisk og psykisk krevende å stå i 

jobben.  

Beliggenhet og sentralitet  

På tvers av ulike yrker, er det vanligst å bo og jobbe i 

samme fylke. Dette gjelder også for sykepleiere i 

Nordland og nordre Trøndelag. At sykepleiere slutter 

å jobbe i helsetjenesten i Nordland og nordre 

Trøndelag kan henge sammen med et ønske om å 

flytte fra regionen. Ønske om å flytte kan både være 

fra sykepleierne selv, eller fra partnere/famille. Vår 

kartlegging viser blant annet at en del unge 

sykepleiere velger bort regionen for å jobbe som 

sykepleier i andre fylker. En tidligere undersøkelse av 

årsaker til turnover blant helsepersonell i Helse Vest 

viser at flytting er blant de mest hyppige årsakene til 

at de slutter i jobben.  

Kompetanseutvikling, karriere- og lønnsmuligheter 

Vårt kunnskapsgrunnlag indikerer at flere av de som 

velger bort yrket som sykepleier ønsker å jobbe med 

relaterte problemstillinger, men ønsker kanskje andre 

arbeidsbetingelser eller lederutfordringer. 

Kunnskapsoppsummeringen viser at forhold som økt 

lønn, mulighet til videreutdanning og tilbud om kurs 

kan øke jobbtilfredsheten hos sykepleierne og bidra til 

å redusere flukten fra yrket.  

Psykisk og fysisk arbeidsbelastning 

Fysisk og psykisk belastning er også mulige 

forklaringer på hvorfor sykepleiere slutter i yrket. 

Sammenlignet med andre yrker oppgir flere 

sykepleiere at de opplever dårlig forhold mellom 

ansatte og mellom ansatte og ledelse. Flere oppgir 

også at de har blitt utsatt for uønsket seksuell 

oppmerksomhet, kommentarer eller lignende. I tillegg 

til psykiske belastninger er sykepleieryrket forbundet 

med fysiske arbeidsbelastninger, og mange oppgir at 

de ofte er utmattet når de kommer hjem fra arbeid.  

5.2 Mulige tiltak for å beholde 

sykepleiere 

I kapittel 4 diskuterte vi, med utgangspunkt i 

gjennomgangen av årsaker, hva som kan være 

relevante tiltak for å beholde sykepleiere i yrket eller 

5. Oppsummering og konklusjoner 
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regionen. Vi strukturerte diskusjonen om mulige tiltak 

rundt følgende overskrifter:  

• skape lokal tilknytning 

• lære av yrkene sykepleierne trekkes mot  

• legge til rette for at sykepleiere vil returnere 

Sykepleiere jobber i all hovedsak i samme fylke som 

de bor, oftest også i samme kommune. Samtidig ser vi 

at mange sykepleiere som bodde i Nordland eller 

nordre Trøndelag i 20-årene senere har flyttet til 

andre steder i landet. Det vil derfor trolig være særlig 

relevant med tiltak rettet mot unge sykepleiere både 

under og etter utdanning.  

Blant yrkene sykepleierne trekkes mot har flere til 

felles at det i likhet med sykepleieryrket er preget av 

høyt arbeidstempo og mye å gjøre. Jobben i flere av 

yrkene sykepleierne trekkes mot er imidlertid ofte 

mindre fysisk og psykisk utmattende, og har større 

grad av medbestemmelse i arbeidsoppgaver og 

utføring av jobben. Aktuelle tiltak for å bidra til at 

flere ønsker å bli i yrket kan være knyttet til både 

oppfølging og kompetanseutvikling. 

For å rekruttere tilbake sykepleiere som har forlatt 

yrket eller regionen kan det være aktuelt med tiltak 

som bidrar til endrede arbeidsforhold sammenlignet 

med da de dro. Eksempler på tiltak er lokale 

insentivordninger, skape gode fagmiljøer og legge til 

rette for bedre oppfølging eller tilby bedre 

arbeidsbetingelser. For å kunne tilrettelegge for at 

sykepleiere som har forlatt yrket eller regionen vil 

ønske å returnere, vil det være nødvendig å 

gjennomføre en kartlegging av årsakene til hvorfor de 

dro. Tilpasning av arbeidstidsordningen, og særlig 

overgangen til flere heltidsstillinger, blir ofte pekt på 

som et viktig tiltak for å møte utfordringene med 

sykepleiermangel. Eksempler på mulige tiltak for å 

øke andelen heltidsstillinger, og samtidig sikre nok 

kapasitet i helgene, kan være flere helgevakter per 

ansatt, inkludere flere sykepleierstillinger i 

helgevaktsordningen, øke bruken av langvakter i 

helgene eller innføre kompensasjonsordninger som 

motiverer til oppmøte i helgene.  

Ulike tiltak i primær- og spesialisthelsetjenesten 

Alle tiltak vi har beskrevet i denne utredningen vil 

kunne være relevant både i primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. Vår oppfatning er at 

utfordringene jevnt over er større i primær-

helsetjenestene, noe som taler for at det kan bli behov 

for flere eller sterkere virkemidler der. Dette henger 

sammen med en rekke faktorer, som: 

• praksisplasser under utdanning 

• arbeidsplassens beliggenhet 

• kommunestørrelse 

• størrelsen på fagmiljøene  

• mulig avlastning fra andre sykepleiere eller 

øvrige helseyrker 

• arbeidsoppgaver  

• økonomiske insentiver og status 

Eksempler på mulige tiltak som kan være særlig 

relevante for primærhelsetjenesten omfatter blant 

annet:  

• Desentralisert utdanning og god praksis som 

sikrer rekruttering inn i yrkene  

• Oppgavedeling / bedre utnyttelse av 

eksisterende kapasitet 

• Interkommunale samarbeid og etablering av 

faggrupper og/eller mentorordninger 

• Lokale insentivordninger  

Videre vil spesialisthelsetjenesten kunne ha andre 

utfordringer, slik som å sikre relevante stillinger etter 

spesialisering og nok tid til forskningsbaserte 

oppgaver. Eksempler på tiltak som vi anser som særlig 

relevante for spesialisthelsetjenesten er:  

• Systematisk kartlegging av kompetansebehov og 

tettere samarbeid mellom RHF, HF og 

utdanningsinstitusjoner  

• Karriereveiledning og kursing  

• Tilrettelegging for spesialisering  

5.3 Sentrale kunnskapshull og 

videre arbeid  

Et viktig kunnskapshull er at det mangler undersøkelser 

blant sykepleiere som faktisk har sluttet/flyttet, 

avgrenset til Nordland og nordre Trøndelag, om hva 

de viktigste årsakene til dette var. Videre er det, slik 

Europakommisjonen peker på, behov for mer forskning 

som evaluerer effekten av ulike tiltak. Kommisjonen 

peker videre på behovet for forskning som gir verktøy 

og råd om prosesser for å håndtere 

bemanningsutfordringene i tjenesten. 

Mange av enkeltårsakene vi har omtalt, knytter seg til 

forhold som best avdekkes kvalitativt gjennom 

intervjuer med yrkesgruppene, siden det gjerne har 

med sykepleiernes oppfatninger å gjøre. Eksempelvis 

kunne det være interessant å undersøke i hvor stor 

grad sykepleiere blir oppfordret til å søke seg mot 

andre yrker og i hvor stor grad dette utelukkende er 

noe de selv søker seg mot.   

Kunnskapshullene beskrevet over gjelder informasjon 

vi opplever at mangler. Andre kunnskapshull for denne 

gjennomgangen gjelder informasjon som er 

tilgjengelig, men som vi ikke har sett på innen 

rammene for denne utredningen. Vi har eksempelvis i 

all hovedsak sett på tverrsnittsdata og ikke utviklingen 

over tid, eksempelvis i flyttemønstreller jobbskifter.  
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Videre er vår gjennomgang nokså overordnet for 

yrkene. Dette henger sammen med at vi i mangel på 

forskning og litteratur som går direkte på 

problemstillingene vi skal besvare, har anvendt 

statistikk, men en begrensning vil da være hvor mye 

denne kan brytes ned og hva som er meningsfulle 

inndelinger og tolkninger. Jordmødre, så vel som ulike 

spesialiseringer, er små grupper i antall personer i 

regionen, som legger begrensninger på både 

tilgjengelig informasjon og mulige analyser ved bruk 

av statistikken. 

Det er også andre koblinger av dataene som er 

mulige, utover de vi har sett på. Vi har for eksempel 

ikke sett på personer som har avtalt fulltid, men som 

tar ulønnet permisjon og dermed i praksis jobber 

deltid. Vi har heller ikke sett på statistikk for yrkene i 

regionen for midlertidighet, skift eller turnus etter 

fylke. Videre har vi ikke studert omfanget av utlyste 

heltidsstillinger. Det kan for eksempel være relevant å 

analysere hvordan deltid samvarierer med partners 

yrke og inntekt. 

En annen relevant analyse kunne vært å se på hva 

som kjennetegner sykepleiere som går ut av yrket 

og/eller regionen, men kommer tilbake igjen senere 

(utdanning, lengde på opphold borte, alder osv.). Vi 

har heller ikke sett på hvem som tar en 

videreutdanning eller en ny grad etter fullført 

sykepleie. Vi har i stedet sett på overgang til andre 

yrker, gitt at de ikke tar en ny grad. 
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Dette vedlegget gir oversikt over sentrale definisjoner og koder i statistikken. 

Tabell 2: Nordland, nordre og søndre Trøndelag etter 1.1.2020 

Fylke Kommunenummer og kommunenavn 

Nordland 

1804 Bodø 

1806 Narvik 

1811 Bindal 

1812 Sømna  

1813 Brønnøy 

1815 Vega 

1816 Vevelstad 

1818 Herøy 

1820 Alstahaug 

1822 Leirfjord 

1824 Vefsn 

1825 Grane 

1826 Hattfjelldal 

1827 Dønna 

1828 Nesna 

1832 Hemnes 

1833 Rana 

1834 Lurøy 

1835 Træna 

1836 Rødøy 

1837 Meløy 

 

1838 Gildeskål 

1839 Breiarn 

1840 Saltdal 

1841 Fauske 

1845 Sørfold 

1848 Steigan 

1851 Lødingen 

1853 Evenes 

1856 Røst 

1857 Værøy 

 

1859 Flakstad 

1860 Vestvågøy 

1865 Vågan 

1866 Hadsel 

1867 Bø 

1868 Øksnes 

1870 Sortland 

1871 Andøy 

1874 Moskenes 

1875 Hamarøy 

 

nordre 

Trøndelag  

 

5006 Steinkjer 

5007 Namsos 

5034 Meråker 

5035 Stjørdal 

5036 Frosta 

5037 Levanger 

5038 Verdal 

5041 Snåsa 

5042 Lierne 

5043 Røyrvik 

5044 Namsskogan 

5045 Grong 

5046 Høylandet 

5047 Overhalla 

5049 Flatanger 

5052 Leka 

5053 Inderøy 

5054 Indre Fosen* 

5060 Nærøysund 

 

søndre 

Trøndelag 

5001 Trondheim 

5014 Frøya 

5020 Osen 

5021 Oppdal 

5021 Rennebu 

5025 Røros 

5026 Holtålen 

5027 Midtre Gauldal 

5028 Melhus 

5029 Skaun 

5031 Malvik 

5032 Selbu 

5033 Tydal 

5055 Heim 

5056 Hitra 

5057 Ørland 

5058 Åfjord 

5059 Orkland 

5061 Rindal 

Kilde: Kartverket. Rissa fra tidligere Sør-Trøndelag ble 1.1.2018 slått sammen med Leksvik fra tidligere Nord-Trøndelag og inngår i 

statistikkgrunnlaget som rapporten viser for nordre Trøndelag. 

Vedlegg A Koder i statistikken 

Styremøte i Helse Nord RHF
25. mai 2022 - innkalling og saksdokumenter

200



Hvordan beholde sykepleiere i Nordland og nordre Trøndelag etter endt utdanning  39 

Tabell 3: Kommuner 2019 endret 01.01.2020 

Kommunenummer 

og navn 2019 
Endring fra 01.01.2020 

1805 Narvik Kommune ble slått sammen med Ballangen og (deler av) Tysfjord. 

1849 Hamarøy Kommune slått sammen med (deler av) Tysfjord. 

1850 Tysfjord Kommune delt mellom Hamarøy og Narvik. 

1854 Ballangen Kommune slått sammen med Narvik og (deler av) Tysfjord. 

5004 Steinkjer Slått sammen med Verran til Steinkjer. 

5005 Namsos Slått sammen med Namdalseid og Fosnes til Namsos. 

5039 Verran Slått sammen med Steinkjer til Steinkjer. 

5040 Namdalseid Slått sammen med Namsos og Fosnes til Namsos. 

5048 Fosnes Slått sammen med Namsos og Namdalseid til Namsos. 

5050 Vikna Slått sammen med Nærøy til Nærøysund. 

5051 Nærøy Slått sammen med Vikna til Nærøysund. 

Kilde: Kartverket.  

Tabell 4: Næringskoder i statistikken 

Kategori SN-kode Beskrivelse av næringsgrupperinger som inngår 

Spesialist-

helsetjenesten 

86.101–86.107 

86.212–86.225  

• Alt under næringshovedgruppen sykehustjenester.  

• Næringsundergruppen somatiske poliklinikker.  

• Alt under næringsgruppen spesialisert legetjeneste. 

Primær-

helsetjenesten 

86.211 

86.901–86.904  

87.101–87.305 

88.101–88.103  

• Næringsundergruppene allmenn legetjeneste, 

hjemmesykepleie, fysioterapitjeneste, helsestasjons- og 

skoletjeneste og annen forebyggende helsetjeneste.  

• Alt under næringshovedgruppene 

– pleie- og omsorgstjenester i institusjon, 

– institusjoner og bofellesskap innen omsorg for 

psykisk utviklingshemmede, psykisk helsearbeid og 

rusmiddelomsorg, 

– institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre 

og funksjonshemmede og 

– sosialtjenester uten botilbud for eldre og 

funksjonshemmede. 

Øvrige helse- og 

sosialtjenester 

86.230 

86.905–86.909 

87.901 og 87.909 

88.911–88.999 

• Næringsgruppen tannhelsetjenester. 

• Næringsundergruppene klinisk psykologtjeneste, 

medisinske laboratorietjenester, ambulansetjenester og 

andre helsetjenester. 

• Alt under næringshovedgruppene 

– andre omsorgsinstitusjoner og 

– andre sosialtjenester uten botilbud. 

Kilde: Bygger på rapport fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin (Gaski mfl., 2016, s. 21). En vesensforskjell er at Gaski mfl. (2016) 

bruker betegnelsen «Primærhelsetjenesten (inkl. en rekke sosiale tjenester)» og inkluderer da blant annet barnehage, SFO, barnevern og 

kommunale sosialkontortjenester, mens vi ekskluderer disse tjenestene fra definisjonen. 
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Litteraturstudien ble gjennomført for å kartlegge mulige årsaker til at sykepleiere i slutter i jobben (turnover), og 

hvilke faktorer som er viktig for å beholde sykepleiere i jobben. Videre ble det søkt etter studier som vurdere 

relevante tiltak for å forhindre turnover eller rekruttere tilbake personell som har sluttet. Søket omfattet både 

sykepleiere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Litteraturgjennomgangen ble avgrenset til studier 

som dekker norske forhold, publisert i 2010 eller senere. En oppsummering av stegene i gjennomføringen er 

presentert i oversikten under.  

Steg Beskrivelse  

1) Formulering av 

spørsmål og fokus 

for søket 

Første steg omfattet å formulere hvilke problemstillinger som vi ønsket kunnskap om. De 

viktigste problemstillingene som lå til grunn for litteratursøket var: 

• Hvorfor slutter sykepleiere i jobben (årsaker til turnover)? 

• Hvilke faktorer bidrar til at sykepleiere forblir i yrket? 

• Hvilke tiltak kan bidra til å forhindre turnover og hva er effekten av ulike tiltak  

Formålet med sammenstillingen var å identifisere studier relevante for Nordland og 

nordre Trøndelag. Søket ble derfor avgrenset til å kun inkludere norske studier som er 

publisert i 2010 eller senere.  

 

2) Identifisering av 

kilder 

Det andre steget var å identifisere kildene. Vi gjennomførte søket i følgende 

databaser:  

• Pubmed/Medline 

• Google Scholar 

• Oria (Universitetsbibliotekets database) 

• Nordic Journal of Nursing Research 

 

Det ble utarbeidet en liste over relevante søkeord som grunnlag for søket.  

I tillegg har vi identifisert relevante studier fra referanselistene til studiene som dukket 

opp i søket og gjennom anbefalinger fra intervju med nøkkelpersoner.  

3) Valg av kilder Det tredje steget var å foreta en grovutsiling av ekskluderbare studier og deretter 

gjøre en nøyere gjennomlesning av disse for å bestemme hvilke studier som skulle 

inkluderes i litteraturgjennomgangen. Totalt ble 45 norske studier identifisert på 

bakgrunn av tittel og sammendrag. 16 studer ble ekskludert etter gjennomlesning. 

Totalt ble 29 studier vurdert som relevante for litteratursammenstillingen. Vurderingen 

av relevans ble gjort på bakgrunn av yrkesgruppene inkludert i kilden, setting 

(geografi, arbeidssted osv.) og hovedfunn. 

 

 

Vedlegg B Beskrivelse av litteraturgjennomgang 
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 HELSE I NORD, DER VI BOR 
 
 
Både helseforetakene og kommunene i nord strever med å tiltrekke seg helsepersonellet de trenger.  
Denne handlingsplanen inneholder en rekke tiltak som skal gjøre denne jobben litt lettere. 
 
Handlingsplanen er først og fremst et verktøy for ledere og HR-personell i møte med 
rekrutteringsutfordringene 
 
Endringer i behov og tilgang på kvalifisert personell gjør at vi må jobbe langsiktig med rekruttering og 
stabilisering. Det viktigste enkelttiltaket er å sikre tilstrekkelig utdanningskapasitet i regionen. Helse 
Nord, kommunene og utdanningsinstitusjonene må sammen fremskrive behovet og tilpasse 
utdanningstakten deretter. Behovet for nye yrkesgrupper og arbeidsdelingen mellom yrkesgrupper 
må også vurderes.  
 
Alle beslutninger om rekruttering og stabilisering skal skje med pasienten i fokus. Det skal i hovedsak 
rekrutteres til faste deltidsstillinger for å redusere vikarbruk, overtid og uønsket deltid. Ved bruk av 
vikar- og rekrutteringstjenester skal gjeldende rammeavtaler benyttes.  
 
Rekrutteringsprosessene påvirker omdømmet. Derfor skal all rekruttering gjøres i tråd med lov og 
avtaleverk, og i henhold til Helse Nords visjon, strategi, verdier og mål. All rekruttering fra utlandet 
skal skje i samsvar med WHOs internasjonale retningslinjer for etisk rekruttering av helsepersonell.  
 
Planen er utviklet av det regionale nettverket for rekruttering og stabilisering som består av 
representanter fra de fire sykehusforetakene og det regionale helseforetaket. Helse Nords HR-sjefer 
har ansvaret for revisjon og oppdateringer ved behov. 

                                                                                                                               
 

 

 

   Definisjoner: 

 Med kompetanse menes kunnskap, ferdigheter, erfaringer og egenskaper  

 Med rekruttering menes tilførsel av rett kompetanse  

 Med strategisk rekruttering menes langsiktig og helhetlig tilførsel av kompetanse i tråd med 

definerte strategier og mål 

 Med rekrutteringsmetodikk menes metoder og handlinger for å identifisere 

kompetansebehovene, og tiltrekke og selektere denne kompetansen 

 Med arbeidsmarkedet menes både egne ansatte og det eksterne markedet, inkludert 

passive og aktive kandidater 

 Med omdømme menes inntrykkene og oppfatningene arbeidsmarkedet har av 
arbeidsplassen. Dette kalles gjerne også employer brand 

 Med omdømmebygging menes å skape inntrykk av at virksomheten er en attraktiv 
arbeidsplass. Dette kalles også for arbeidsgiverprofilering eller employer branding 
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Strategiske mål for rekruttering og stabilisering 
 

 Utdanne og rekruttere nok helsepersonell til å dekke landsdelens behov 

 Stabilisere fagmiljøene gjennom gode og utviklende arbeidsmiljø 

 Være en attraktiv arbeidsgiver som gir god faglig og personlig utvikling 

 

Helse Nord vil: 
 

 Utarbeide en mer enhetlig praksis for å analysere og beskrive framtidige bemanningsbehov 

 Arbeide for økt utdanningskapasitet i landsdelen tilpasset fremtidige behov 

 Tilby en fullverdig og fullstendig utdanning i langt de fleste legespesialitetene 

 Videreutvikle desentraliserte utdanningsmodeller 

 Legge til rette for økt bruk av teknologistøttet opplæring og simulering 

 Styrke arbeidet med karriereveiledning og langsiktig kompetanseutvikling av de ansatte  

 Utvikle Kompetanseportalen til å bli et komplett IKT-verktøy for planlegging, utvikling og 

dokumentasjon av kompetanse 

 Øke mulighetene for faglig utvikling og deling av kompetanse gjennom fagnettverk 

 Bidra til godt arbeidsmiljø og pasientsikkerhet ved å etterspørre og legge til rette for 
kontinuerlig forbedring, kvalitetsfremmende tiltak, faglig stimulerende oppgaver og 
muligheter for forskning og innovasjonsarbeid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helse Nord består av seks helseforetak. Fire av dem er sykehusforetak, som gir  
pasientbehandling. I tillegg har vi sykehusapotek som leverer medisiner til 
helseforetakene og er åpent for publikum, og Helse Nord IKT som drifter og forvalter 
våre felles IKT-systemer. 
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Pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og foretrekke 

undersøkelse og behandling i Helse Nord

REKRUTTERINGSSTRATEGIER

Profesjonalisering 
av rekruttering

Styrke ledere og utvikle 
kompetanseledelse

Styrke samarbeid 

Tilpasse, forankre og 
styrke rekrutterings-

kompetansen

Innarbeide 
onboardingprogram

Kommunikasjon 
og markedsarbeid

Proaktiv rekruttering

Omdømmebygging 

Profilering 

Medarbeiderne som 
ambassadører

Stabiliserende 
organisasjon

Beholde kompetanse 

Utvikle kompetanse

Avvikle kompetanse

Utdanning og 
kompetanse-

utvikling

Sikre rett og tilstrekkelig 
kompetanse

Tilby attraktive 
læringsarenaer  

Sikre lokale og 
regionale 

utdanningstilbud

 Helse Nords rekrutteringsstrategier 

 
 

1. PROFESJONALISERING AV 
REKRUTTERING 

 
2. INFORMASJON OG MARKEDSARBEID 

 
3. STABILISERENDE ORGANISASJON 

 
4. UTDANNING OG 

KOMPETANSEUTVIKLING 
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REGIONAL HANDLINGSPLAN  

1. PROFESJONALISERING AV REKRUTTERING 
 
Styrke ledere og utvikle kompetanseledelse 
1. Forbedre lederstøtten i rekrutteringsprosesser 
2. Styrke opplæringen i kompetanseledelse og 

rekruttering 
3. Årlig kartlegging og rapportering av fremtidige 

kompetansebehov til foretaksledelsen  
4. Sette fremtidige kompetansebehov jevnlig på 

agendaen i ledermøter 

 
Tilpasse, forankre og styrke 
rekrutteringskompetansen 
1. Tilpasse prosessene og videreutvikle 

rekrutteringsveilederen i tråd med ulike behov 
2. Innarbeide Regional handlingsplan for 

rekruttering og stabilisering i øvrige planer 
3. Anerkjenne rekruttering som et eget fagfelt og 

profesjonalisere rekrutteringskompetansen 
4. Utvikle og anvende rekrutteringsteam med 

spesialisert kompetanse  
5. Bruke samisk språk- og kulturkunnskap i 

utlysningstekster for å rekruttere flere samisk 
helsepersonell inn i HF-ene 

 
Styrke samarbeid 
1. Styrke samarbeid internt i foretakene mellom HR, 

kommunikasjon og utdanning 
2. Forbedre kvaliteten, utvikle og dele kompetanse i 

Regionalt nettverk for rekruttering og 
stabilisering 

3. Styrke samarbeidet med eksterne aktører og dra 
nytte av samarbeidspartnere 

 
Innarbeide onboardingprogram  
1. Utarbeide og iverksette planer for inkludering av 

alle nyansatte 
2. Gjennomføre velkomstprogram for mestring, 

rolleavklaring, sosial integrering og 
kulturforståelse 

3. Utvikle og anvende mentor- og fadderordninger 
for nyansatte 

                                                

 
 
2. KOMMUNIKASJON OG MARKEDSARBEID 

Proaktiv rekruttering 
1. Jobbe kontinuerlig og langsiktig med 

rekruttering og omdømmebygging, også mellom 
ledighet  

2. Øke kunnskapen om de ulike målgruppene og 
faktorer som påvirker valg av utdanning og jobb, 
inkludert faktorer som fremmer mobilitet  

3. Aktivt oppsøke kandidater og studenter, følge 
dem tett opp og ivareta deres behov 

4. Opprette avdelingsvise/klinikkvise nettsider 
rettet mot arbeidsmarkedet og prioriterte 
yrkesgrupper  

Omdømmebygging 
1. Identifisere og kommunisere arbeidsoppgaver, 

og arbeidsplassens identitet. Innholdet skal 
være attraktivt, troverdig og kommuniserbart 

2. Synliggjøre gode resultater bedre og fortelle de 
gode historiene 

3. Styrke samhandlingen mellom HR og 
kommunikasjon om stillingsmarkedsføring og 
employer branding  

4. Synliggjøre lokale tilbud og muligheter i 
samarbeid med kommuner og næringsliv 

 
Profilering 
1. Bruke annonseringsmidlene på det som har 

dokumentert effekt og tilpasse innsatsen i hvert 
enkelt rekrutteringstilfelle 

2. Publisere på de digitale plattformene målgruppa 
benytter 

3. Utvikle, oversette og tilpasse 
informasjonsmateriell på alle samiske språk der 
dette er relevant 

 
Medarbeiderne som ambassadører 
1. Skape større forståelse for at medarbeiderne er 

de viktigste ambassadørene 
2. Oppfordre til kollegarekruttering og deling av 

kampanjer i medarbeidernes egne nettverk 
3. Bruke medarbeider med samisk bakgrunn for å 

fremme at vi har en samisk befolkning, som skal 
ha et likeverdig tilbud 
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3. STABILISERENDE ORGANISASJON 

 
Beholde kompetanse 
1. Bruke pasientsikkerhet- og 

medarbeiderundersøkelser til forbedringer som 
stabiliserer 

2. Styrke arbeidet for inkluderende arbeidsliv og 
god livsfasepolitikk 

3. Styrke karriereveiledningen og synliggjøre 
karriereveier bedre  

4. Bruke insentiver for å beholde kompetanse 

 

Utvikle kompetanse 
1. Styrke fagmiljøene 
2. Etablere og opprettholde fagnettverk 
3. Legge til rette for livslang faglig og personlig 

utvikling 
4. Bruke Kompetansemodulen aktivt til utvikling og 

dokumentasjon av kompetanse 
5. Etablere tilbud om opplæring i samisk språk og 

kulturforståelse på alle nivå i tjenesten 

 
Avvikle kompetanse 
1. Håndtere og avvikle overflødig kompetanse  
2. Gjennomføre strukturerte sluttsamtaler  
3. Holde kontakt med avgått 

personell/pensjonister mtp. nye jobbmuligheter 

 

 
 
 
4. UTDANNING OG KOMPETANSEUTVIKLING 

 
Sikre rett og tilstrekkelig kompetanse 
1. Utarbeide langsiktige utdannings- og 

kompetanseplaner 
2. Samarbeide om tilpasninger i 

utdanningskapasitet i regionen  
3. Tildele og følge opp individuelle 

kompetanseplaner 
4. Legge til rette for økt samhandling mellom 

helseforetakene om kompetanse 
5. Kartlegge behovet for etter- og videreutdanning 
6. Finansiere tilstrekkelig antall 

utdanningsstillinger 
7. Sikre at klinisk personell i alle helseforetak har 

en grunnkompetanse i samisk språk- og 
kulturforståelse 

 
Sikre lokale og regionale utdanningstilbud 
1. Styrke samarbeidet med 

utdanningsinstitusjonene 
2. Tilpasse innholdet i utdanningene til fremtidig 

kompetansebehov  
3. Sikre tilstrekkelig kapasitet på praksisplasser i 

regionen 
4. Arbeide for desentraliserte utdanninger 

 

 
 
 
 

Tilby attraktive læringsarenaer 
1. Tilby attraktive praksisplasser  
2. Styrke veiledningskompetansen 
3. Legge til rette for hospitering og utveksling 
4. Øke antall læreplasser og ansette flere etter 

endt læretid 
5. Tilby traineeordninger 
6. Legge bedre til rette for forskning og innovasjon 
7. Tilby studenter vikariat og deltidsstillinger 
8. Tilby kombinerte stillinger i samarbeid med 

utdanningsinstitusjonene 
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           Kvalitet, trygghet, respekt og lagspill 

 

REGIONAL REKRUTTERINGSVEILEDER 
 
Den regionale rekrutteringsveilederen beskriver det operative arbeidet som skal gjennomføres i en 
rekrutteringsprosess, delt inn i fem delprosesser. Foretakene gjør lokale tilpasninger innenfor 
rammene i veilederen.  

 

 
 
1. Jobbanalyse 
Jobbanalysen er selve grunnsteinen i rekrutteringsprosessen. Gjør du en god jobb her øker sjansene 
for å få rett person på rett plass. Første steg er en helhetlig vurdering av kompetansebehovet, og 
alternative måter å dekke dette behovet på. Dersom rekruttering av ny medarbeider er beste løsning 
skal det utarbeides en jobbanalyse og en kompetanseprofil. Deretter velger man en egnet metode 
for å måle denne kompetansen.  
 
2. Annonsering og publisering 
Målgruppe defineres utfra kompetanseprofilen. Annonseinnhold (tekst/bilder/video) utvikles og 
publiseres der du treffer og skaper interesse i målgruppen. Målrettet publisering i digitale medier, 
inkludert sosiale medier, gir vanligvis best effekt.  
 
4. Seleksjon 
Søknadsbehandling, intervju, referansesjekk, testing/case. Innstilling og tilbud. Nærmeste leder er 
ansvarlig for seleksjon. Gjøres i samarbeid med tillitsvalgte. 
 

5. Ansettelse 
Tilbud og avklaringer av betingelser og vilkår med valgt kandidat. Skriftlig tilbud og signering av 
arbeidsavtale. Informasjon og tilbakemelding til alle kandidater. Saken avsluttes i Webcruiter. 

 

6. Onboarding 
En vellykket rekrutering er gjennomført når den nytilsatte er integrert på arbeidsplassen og i fullt 
arbeid. Onboardingsprosessen starter i det øyeblikket du har valgt en ny medarbeider. Opplevelsen 
av god kontakt, et godt velkomstprogram som skaper mestring, rolleavklaring, sosial integrering og 
kulturforståelse er de viktigste suksessfaktorene.  Tildeling av en individuell kompetanseplan som 
følges opp i utviklingssamtaler, er et av flere gode verktøy i denne prosessen. 

 

Jobbanalyse

Annonsering 
og 

publisering

SeleksjonAnsettelse

Onboarding
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