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Bakgrunn for saken:  

Det vises til styresak 28/16 der styret ber om en sak om rekruttering av sykepleiere hvor man 
ser på langsiktige tiltak. Denne saken gir en foreløpig oversikt over rekrutteringssituasjonen 
og pågående tiltak, en helhetlig sak om rekruttering legges frem for styret høsten 2016 i 
henhold til årsplan.  
 

Status for rekrutteringsarbeidet:  

Helse Stavanger HF står ikke lenger ovenfor like store rekrutteringsutfordringer som 
tidligere. Fra og med høsten 2015 og frem til i dag (mai 2016) har foretaket totalt sett 
rekruttert bedre til de fleste stillinger sammenlignet med våren 2015. Bedringen kan skyldes 
både det endrede arbeidsmarkedet i regionen, samt at foretaket har prioritert 
rekrutteringsarbeidet høyt.  
 
Til tross for at rekrutteringssituasjonen har bedret seg, vil det likevel være viktig for foretaket 
å opprettholde høy oppmerksomhet på å rekruttere og beholde medarbeidere med relevant 
kompetanse for å sikre tjenestetilbud med høy kvalitet. Spesielt vil det være viktig for 
foretaket å rekruttere og beholde  spesialsykepleiere, da det bl.a. også er et økende behov for 
denne yrkesgruppen på andre avdelinger enn kun på spesialavdelingene.  
 
Aldersfordeling:   
 

 
 
Tallene er totalt for hele Helse Stavanger HF pr. april 2016 og inkluderer både fast ansatte, 
midlertidig ansatte og timebetalte innen sykepleiergruppene.  
 
 
Fremtidig behov:   
Sykepleiere er kritisk kompetanse og det vil derfor alltid være viktig for foretaket å sikre en 
jevn rekruttering av sykepleiere. 
 
Helse Stavanger HF har spesialsykepleiere innen anestesi, intensiv, operasjon, kreft, psykiatri, 
barnesykepleie med mer. Totalt er 49 % av spesialsykepleierne i foretaket over 50 år.  
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Slik sitasjonen er i dag er den største utfordringen å rekruttere  intensivsykepleiere, 
nyfødtintensiv sykepleiere og kreftsykepleiere. 
 
Ved intensivavdelingene, inkludert Medisinsk intensiv overvåkning (MIKO), har turnover 
vært høy, og der er en lavere andel eldre arbeidstakere. Avgang er dermed i stor grad knyttet 
opp mot oppsigelser, og er mindre forutsigbar. I tillegg medfører en stor andel yngre 
arbeidstakere høy andel ansatte med svangerskap-/barselpermisjon. Behovet for nyansatte er 
derfor høyere enn turnover alene tilsier. Videre er det en ubalanse mellom det behov 
foretaket har for intensivsykepleiere og det antall Universitetet i Stavanger (UiS) utdanner.  
Selv med fulle studentkull på 20 studenter, vil det sannsynligvis være knapphet på denne 
yrkesgruppen i årene som kommer. 
 
Det er nasjonal underdekning av nyfødtintensiv sykepleiere og denne utdanningen tilbys 
heller ikke ved UiS. Dette gjenspeiles lokalt med økte rekrutteringsutfordringer for denne 
gruppen.   
 
Avdeling for blod- og kreftsykdommer står også ovenfor rekrutteringsutfordringer når det 
gjelder å rekruttere nok spesialsykepleiere.  
 
Blant jordmødrene er 37 % over 50 år, og det vil derfor være behov for nyrekruttering i de 
kommende år for å dekke opp for naturlig avgang. I tillegg øker kommunene i området antall 
jordmødre og rekrutterer mange av disse fra Helse Stavanger HF. 
 
 
Langsiktige rekrutteringstiltak:  

Helse Stavanger arbeider langsiktig for å sikre evne til å rekruttere og beholde medarbeidere 
med rett kompetanse.  
 
For sykepleiere  (inkluderer både sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre) gjelder 
følgende:  
 

- Kompetanseutvikling av egne medarbeidere 
- Økt finansieringstilskudd til videreutdanninger som gjennomføres som deltidsstudium 
- Muligheter for botilskudd for fagfelt som det er spesielt vanskelig å rekruttere til 
- Videreføre samarbeidet med utdanningsinstitusjonene 
- Åpen dag for sykepleierstudenter 
- Traineeordninger på tvers av spesialavdelinger 
- Hospitering på spesialavdelingene  
- Fast 100 % stilling 

 
 
Plan for styresak om rekruttering, kompetanse og ressursstyring høsten 2016:  

Saken vil ha lignende oppbygning som tidligere styresaker med samme tema. Men på 
bakgrunn av nevnte utfordringsområder vil styresaken høsten 2016 likevel rette et særegent 
fokus på ytterligere langsiktige tiltak for å sikre en jevn rekruttering av spesialsykepleiere 
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Temaer som ellers vil utdypes er bl.a. mer strategisk planlegging av rekrutteringsarbeidet ved 
bruk av årshjul og tiltaksplan. Saken vil vise status for de ulike aktivitetene i tiltaksplanen for 
rekruttering, samt drøfte mulighetene en økning av antall sykepleierstudenter ved UiS kan gi 
Helse Stavanger HF. Videre vil saken også vise utviklingen i vakante stillinger for sykepleiere, 
spesialsykepleiere og jordmødre.  
 
Det vil også diskuteres hvilke muligheter opprettelsen av ny undervisningsavdeling kan gi 
med tanke på strategiske kompetanseplaner for sykepleiergruppen, samt om ny organisering 
av organisasjonsstrukturen på sykehuset kan bidra til å redusere rekrutteringsutfordringene 
noe.  
 
 


