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Høringsuttalelse – Rekruttering av helsesøstre i Nord-Norge
Vest-Finnmark Regionråd er en allianse mellom de 8 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund,
Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen en befolkning på ca. 42.000 innbyggere, noe
som utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark fylke. Regionen er i vekst, både med tanke på folketall,
samfunns- og næringsutvikling. Regionrådet har derfor valgt å innta rollen som en aktiv medspiller i
utviklingen i regionen og fylket som helhet.
Vest-Finnmark Regionråd vedtok i regionrådsmøte 5. desember 2017 følgende enstemmige høringsuttalelse i
sak 15/17:
Vest-Finnmark Regionråd er kjent med at Regjeringen over flere år har hatt en satsning på styrkning av
helsesøsterstillinger gjennom rammeoverføringer i statsbudsjettet. Flere kommuner har som følge av dette
opprettet nye stillinger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Kartlegging utført av Utdanningsutvalget i Landsgruppen av helsesøstre (LaH) i Norsk sykepleierforbund
(NSF), viser at helsesøsterutdanningen er svært populær. Studiet har høye karakterkrav, og kun et fåtall av
søkerne får plass. Det ser ut til at utdanningskapasiteten har gått noe ned siden 2011, på tross av en nasjonal
satsning på helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Gjennomsnittsalderen for helsesøstre er høy, og mange vil de nærmeste årene gå av med pensjon. UiT NAU
har ingen kvoter for søkere fra regionen, og hadde ved siste opptak 198 søkere til 25 plasser til desentralisert
studie over 3 år.
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På landsbasis utdannes det for få helsesøstre til å kunne dekke opp for et økende behov. Regionrådet er
bekymret for at kommunene i Finnmark nå har store rekrutteringsutfordringer, og at de ikke lykkes med å
bemanne i stillinger med krav om helsesøsterkompetanse. Sykepleiere som er midlertidig ansatt i
helsesøsterstillinger, med krav om å gjennomføre videreutdanningen, kommer ikke inn på studiet. Rapportene
fra kommunene underbygges av statistikken fra SSB som viser et økende antall sykepleiere ansatt i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
For å sikre helsesøsterkompetanse i Nord Norge, må antall studieplasser økes.
Regionrådet vil øve innflytelse mot UiT Norges Arktiske universitet for å etablere desentraliserte,
samlingsbaserte studieplasser, der studiested blir Finnmark og studieplassene er forbeholdt søkere med
bostedsadresse i Finnmark.
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