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Desentralisert høyere utdanning - 
studiested for sykepleie i Indre 
Østfold 
Denne uttalelsen tar opp i seg to saker som er viktige for regionen vår; å utdanne nok 

sykepleiere og å styrke Indre Østfold regionen som per i dag er uten lokalt høyskoletilbud. 

Indre Østfold kommune sliter i likhet med flere kommuner å rekruttere nok sykepleiere. Ifølge 

Norsk Sykepleierforbund er det i Norge nå 7.000 sykepleiere for lite til å fylle opp alle vakter i 

alle norske kommuner. Regjeringen «satser» med 500 nye studieplasser for sykepleiere fra 

høsten 2022. Indre Østfold kommune opplever stadig at det ikke kommer inn en eneste 

søknad på utlyste sykepleiestillinger, og kommunen taper i kampen om ansettelser med de 

store kommunene nærmere Oslo som i tillegg til beliggenheten, gir tilbud om høyere 

lønninger.  

Indre Østfold regionen har ingen tilbud om høyskolestudier via Høgskolen i Østfold i dag. Vi 

mener sykepleiestudier deltid og heltid vil styrke regionen og minske geografisk ulikhet sett 

opp mot Ytre Østfold som har flere store studiesteder. Sykepleiestudier i nærheten av der folk 

bor vil gjøre det enklere å ta høyskolestudier kombinert med jobb og familie, og det kan bidra 

til å sikre verdifull arbeidskraft til regionen i årene som kommer. Andre fordeler er 

arbeidsplasser i tilknytning til studiestedet og positive ringvirkninger for næringslivet. 

Folkehelsebarometeret for Indre Østfold kommune 2021 viser at vi ligger signifikant dårlige an 

enn fylket når det gjelder høyeste fullførte studienivå (VGS og høyere utdanning 30-39 år). 

Det er sammensatte grunner til det, men et høyskoletilbud lokalt gjør utdanning for unge i 

Indre Østfold lettere tilgjengelig, og for andre å fylle på sin kompetanse ved videreutdanning. 

Det er fleksibelt.  

Norsk sykepleierforbund påpeker at «Desentraliserte utdanninger i sykepleie på både 

bachelor- og masternivå er viktig for å sikre distriktene tilgang til sykepleierkompetanse.» 

Kongsvinger har for eksempel hatt bachelor sykepleie på heltid siden 1996. Den gangen ble 

det satt av penger i statsbudsjettet til satsingen. De studieplassene har etter hvert blitt en del 

av Høgskolen i Innlandet sin generelle bevilling. På Tynset startet de for et par år siden en 

desentralisert sykepleierutdanning på deltid.  

SV ønsker en mangfoldig og desentralisert universitets- og høgskolesektor i hele Norge. I 

SVs alternative statsbudsjett er det satt av tilskudd til fylkenes tilrettelegging for desentralisert 

høyere utdanning på 100 millioner. Høgskolen i Østfold tilbyr sykepleiestudier i Fredrikstad, 

og vi ønsker et desentralisert studiested sykepleie i Indre Østfold som et supplement. Vi 

ønsker med denne uttalelsen å kjempe for bevilling til nytt studiested i Indre Østfold over 

statsbudsjettet.  
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