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Bakgrunn og mål

Bekymringer knyttet til fremtidig sykepleiermangel ble 
adressert gjennom Råd for samarbeid med arbeidslivet 
(RSA) høsten 2018

Styrevedtak Nord universitet høsten 2018: 
«Styret vedtar å etablere et femårig prosjekt i tråd med RSA sine 
anbefalinger, for å kvalifisere, rekruttere, utdanne og beholde
sykepleiere i Nordland og Trøndelag»

Fem år prosjektperiode: 2020-2024

Overordnet mål: 

Øke antall sykepleiere som jobber i helsetjenestene i 
Nordland og nordre Trøndelag.



Styringsgruppe
• Nord universitet

• Fylkesmannen i Trøndelag/ Nordland

• Bodø kommune

• Levanger kommune

• Helse Nord 

• Helse Midt

Referansegruppe
• RSA Nordland

• RSA Trøndelag

Prosjektgruppe
• Nordland Fylkeskommune

• Trøndelag Fylkeskommune

• KS Nord-Norge

• KS Midt

• Hadsel kommune

• Vefsn kommune

• Overhalla kommune

• Nordlandssykehuset HF

• Helse Nord-Trøndelag HF

• Helgelandssykehuset HF

• NSF Nordland/Trøndelag



Utfordringsbilde utdanning

• Nedgang i ungdomskull de neste tiårene
• Praksismangel

- Få praksisplasser
- Økt krav til veiledningskompetanse

• Innførsel av karakterkrav
- Færre kvalifiserte søkere
- Veien fra helsefagarbeider til sykepleier 
er blitt lengre

• Faglig bærekraft
- Krevende å rekruttere til akademia p.g.a
få sykepleiere med master



Sykepleier i Nord
1.1 Øke attraktiviteten og omdømmet til sykepleierutdanningene ved Nord universitet og sykepleieyrket i Nordland og nordre del av Trøndelag

Delprosjekt 2: 

Økt rekruttering til Nord universitet

2.1 Øke rekrutteringen av 
kvalifiserte søkere til 
sykepleieutdanningen.

2.2 Øke rekrutteringen av 
sykepleiere til master og Ph.d.-
utdanning.

Delprosjekt 3: 

Økt gjennomstrømning

3.1 Øke antall studieplasser 
innenfor Bachelor i sykepleie.

3.2 Øke antall studenter som 
gjennomfører Bachelor i sykepleie.

Delprosjekt 4: 

Forsterke og utvikle samarbeidet 
med praksisfeltet

4.1 Systematisere og forbedre 
samhandlingen mellom Nord 
universitet FSH og praksisfeltet for 
å tilrettelegge for rekruttering til 
praksisfeltet.

4.2 Utvikle kvaliteten i 
praksisperiodene gjennom tett 
samhandling mellom Nord 
universitet og praksisfeltet. 

Delprosjekt 5: 

Beholde kompetanse ved Nord 
universitet og i praksisfeltet

5.1 Øke og utvikle bruken av 
kombinerte stillinger mellom Nord 
universitet og praksisfeltet.

5.2 Redusere «frafall» av 
sykepleiere i Nordland og nordre 
del av Trøndelag. 



Delprosjekt 2
2.1 Øke rekrutteringen av kvalifiserte søkere

Tiltak: 

✓Nettbasert gratis matematikk-kurs 
- Samarbeid med Nettskolen i Nordland

- Fører frem til privatist-eksamen

- Målgruppe: 
• Elever ved Vg3 i Nordland og Trøndelag som har for lav standpunktkarakter

• Personer som har generell studiekompetanse med for lav standpunktkarakter

Nettbasert matematikk-kurs

Bakgrunn: 
Innførsel av karakterkrav på sykepleieutdanningen

Mål: 
Bidra til at flere får mulighet til å bli kvalifisert

• Samarbeid med Nettskolen i Nordland
• Tilbud til personer som har fullført videregående 

opplæring, men har for lav karakter i matematikk
• Mattehjelp på veien til ny privatisteksamen
• 60 plasser tilgjengelig

https://nettskolen.nfk.no/aktuelt/eksamensrettet-kurs-i-matematikk.1020763.aspx


Praksisprosjektet NySap
Nye samhandlingsmodeller for praksis

Bakgrunn: 
50 % av sykepleiestudiet er praksis. Praksisplasser er 
en utfordring. Før vi kan øke utdanningskapasiteten 
må vi skaffe flere praksisplasser.

Mål: 
75-100 % økning i praksisplasser, styrket kvalitet på 
praksis og enda tettere samarbeid. 

• 6,9 millioner i tildeling fra DIKU
• Pilotkommuner: Hadsel, Bodø, Vefsn, Verdal og 

Namsos
• Utvikle nye praksismodeller
• Utvikle nettbasert veilederutdanning og styrke 

veilederkompetansen i kommunehelsetjenesten
• Utvikle nye digitale måter å samhandle på



Regional nett- og samlingsbasert sykepleieutdanningRegional, nett- og samlingsbasert 
sykepleieutdanning (4 år) – starter høsten 2021

Bakgrunn: 
Tendens til at lokale søkere blir utkonkurrert på tidligere deltidsstudier

Mål: 
Sikre varig, lokal rekruttering til distriktene

- 6 mill. i tildeling fra Statsforvalter i Trøndelag/Nordland
- En «fornyelse» av dagens deltidsutdanning 
- Tettere samarbeid med kommunene
- Regionalt opptakskrav
- Digital undervisning, ett studentkull 
fra Vesterålen i Nord til Trøndelag i sør
- Praksis nært bosted



Flott samarbeid med kommunene om 
rekruttering – det gir resultater



Gode søkertall

• Vi har vært veldig spent på den regionale etterspørselen

• Veldig god søkning- gledelig. 

• Totalt 683 søkere totalt på 90 studieplasser (Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Namsos, 
Levanger)

• Veldig god søkning fra regionene Vesterålen/Lofoten: 
- 125 søkere/30 studieplasser

- Bare 16 % fra LoVe som også har søkt heltid



Veien videre
• 1/5 sykepleiere slutter i løpet av de ti første 

årene etter endt utdanning

• Hvordan beholde sykepleiere etter endt 
utdanning? 

• I 2021 jobber vi for å etablere et forprosjekt 
knyttet til problemsstillingen



Mer info? 

Sjekk ut: www.sykepleierinord.no

Følg oss på FB: 
https://www.facebook.com/sykepleierinord

Eller ta kontakt med prosjektleder:
trine.holmvag@nord.no

http://www.sykepleierinord.no/
https://www.facebook.com/sykepleierinord
mailto:trine.holmvag@nord.no

