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Forord 
Strategisk kompetanseplan fase 2 er en oppfølging av kartleggingsarbeidet i fase 1, og et 

samarbeid mellom ansatte i helseforetakene og utdanningsinstitusjonene, samt 

tillitsvalgte og brukerorganisasjonene. Planarbeidet har vært organisert med en 

styringsgruppe, en hovedarbeidsgruppe og tre underarbeidsgrupper. Den tidligere 

rapporten Organisering av lærlinger i Helse Nord (styresak 153-2012) er også inkludert.  

Kompetanseplan fase 2 beskriver hvordan Helse Nord skal møte utfordringer knyttet til 

rekruttering, stabilisering, utvikling og avvikling av kompetanse frem mot 2020. Planen 

er utarbeidet med god deltakelse fra helseforetakene og det er gitt mange konstruktive 

tilbakemeldinger.  

 

Det er lagt et hovedfokus på helsepersonell, men også andre personellgrupper er berørt. 

Tiltak langs de fire kompetansedimensjonene rekruttering, stabilisering, utvikling og 

avvikling er beskrevet. Avvikling av kompetanse har fått minst oppmerksomhet, men 

fagutvikling, nasjonale og regionale retningslinjer samt funksjonsfordelinger vil gi 

føringer for hvor kompetanse skal avvikles. Legerekruttering har fått en begrenset plass. 

Bakgrunnen for dette er et pågående nasjonalt arbeid, ledet av Helsedirektoratet, som 

vil legge føringer for fremtidig spesialistutdanning. 

 

Oppgaveglidning er en pågående prosess i mange fagmiljø. Rapporten gir en oversikt 

over dette arbeidet og påpeker områder som bør prioriteres. Målet med 

oppgaveglidning er å styrke teamet rundt pasienten/pårørende og dermed sikre gode og 

trygge pasientforløp. Kommunehelsetjenesten har et stort behov for helsefagarbeidere. 

Her må spesialisthelsetjenesten ta sin del av ansvaret. Spesialisthelsetjenesten har 

særlig utfordringer knyttet til rekruttering og stabilisering av sykepleiere og 

spesialsykepleiere. Intensiv, operasjon og kreft er områder som må gis særlig 

oppmerksomhet. Dette samtidig som kompetanse innen kronikeromsorg, psykiatri og 

behandling av rusmiddelavhengige ivaretas. Kompetanse innen ledelse, analyse og 

kommunikasjon er også viktig. Nye legespesialiteter innen rus- og avhengighetsmedisin 

samt mottaksmedisin er under vurdering og kan kreve tiltak.  

 

Planen kan kun nås gjennom et godt regionalt samarbeid mellom helseforetakene og 

utdanningsinstitusjonene. En utdanningsstrategi er en naturlig oppfølging av planen. 

Det er mitt håp at dokumentet kan bli et verktøy til god rekruttering, stabilisering og 

utvikling av helsepersonell og sikre foretaksgruppen kompetansen den trenger for å 

møte fremtidens behov.  

 

Til slutt en stor takk til kolleger, medarbeidere og samarbeidspartnere som har gjort 

dette arbeidet mulig. 

 

Jan Norum 

fagdirektør
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Sammendrag 

Prosjekt Strategisk kompetanseplan fase 2 fremmer med dette tiltak for å møte 

utfordringer knyttet til rekruttering, stabilisering, utvikling og avvikling av kompetanse i 

Helse Nord frem mot 2020. Prosjektet er en oppfølging av kartleggingen som ble gjort i  

fase 1.  

 

Prosjektets mål har vært å utvikle gode og effektive rekrutteringsprosesser og å 

stabilisere ved å legge til rette for at arbeidstakerne blir i Helse Nord. Prosjektet foreslår 

tiltak for å drive systematisk og behovsrettet kompetanseutvikling. Avvikling av 

kompetanse knyttes i hovedsak til endringer i medisinskfaglige retningslinjer og 

prosedyrer som skaper behov for annen kompetanse. 

  

Prosjektet har utviklet en strategisk rekrutteringsmodell med fire strategier for helhetlig 

rekruttering. Disse er:  

 Profesjonalisere rekrutteringen 

 Informasjons- og markedsarbeid 

 Stabiliserende organisasjon 

 Utdanning og kompetanseutvikling 

Modellen anbefales utvidet til en regional HR-strategi.  

 

Prosjektet har hatt egne arbeidsgrupper for personellgrupper som i fase 1 ble vurdert 

som særlig kompetansekritiske. Disse er sykepleiere med videreutdanning og 

spesialsykepleiere, legespesialister og helsefagarbeidere. En fjerde arbeidsgruppe har 

kartlagt oppgaveglidning i Helse Nord.  

 

Av tiltak for å rekruttere foreslås: 

 Innføre den strategiske rekrutteringsmodellen  

 Mentorordning 

 Synliggjøre karriereveier for utsatte og kompetansekritiske grupper 

 Virkemiddel for å rekruttere til videreutdanning og spesialisering 

 

I tillegg til å rekruttere, er det en gjennomgående oppfatning at det viktigste er å 

stabilisere og utvikle de ressursene vi har. 

 Personalpolitikk som gjør at arbeidsstedet fremstår som attraktivt faglig og 
organisatorisk  

 Fagutvikling  
 Fagnettverk   

 Hospitering 

 Regionalisering av medisinerutdanning og praksis 

 Arbeide for gruppe 1-tjeneste for leger ved Nordlandssykehuset 

 Regional styring av legestillinger  

 Legeutdanningsprogram 
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 Kvalitets- og prosjektdatabase for studentoppgaver, forskningsprosjekt og 
kvalitetsutviklingsprosjekt 

 Oppgaveglidning  
 Kombinertstillinger mellom helseforetak og undervisningsinstitusjoner  

 

For å sørge for at vi har den kompetansen vi trenger fremover, anbefales å utvikle en 
regional utdanningsstrategi som kan danne grunnlag for lokale utdanningsstrategier i 
helseforetakene.  

 Regionale utdanningsplaner 
 Regionalt utdanningsutvalg  

 

Det fremmes også forslag til tiltak for personellgrupper som helsesekretærer, 

bioingeniører, farmasøyter og apotekteknikere, fysioterapeuter.  

 

På bakgrunn av egen kartlegging og nasjonalt prosjekt, anbefaler prosjektgruppen 

oppgaveglidningsprosjekt innen følgende områder: 

 Radiologi 

 Operasjon 

 Endoskopi 

 AMD-behandling 

 Legemiddelsamstemming og legemiddellager 

 
Avvikling og kompetanseendring er knyttet til samhandlingsreformen og medisinsk 

utvikling. Ny teknologi og viten krever annen kompetanse. Det samme gjør endringer i 

faglige retningslinjer, prosedyrer og funksjonsfordeling. Som en følge vil kompetansen 

over tid endres og noe kompetanse vil måtte avvikles.  
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1 Innledning  
Samhandlingsreformen, varige demografiske endringer, medisinsk og teknologisk 

utvikling er noen faktorer som endrer behovet for helsetjenester. Økt levealder og lave 

fødselstall gir en relativt sett høyere andel eldre og større forekomst av kroniske og 

sammensatte lidelser. Samtidig gir bedre behandlingsmetoder mulighet til å behandle 

stadig flere sykdomstilstander. Spesialisthelsetjenesten er en arbeidsintensiv 

virksomhet med nær sammenheng mellom kvalitet og helsepersonell. Kartlegginger fra 

strategisk kompetanseplan fase 1 viser et fremtidig gap mellom kompetansebehov og 

kompetanseressurser. I fase 2 er vårt fokus at spesialisthelsetjenestens største 

utfordring er å finne den beste anvendelsen av kompetanseressursene. Strategisk 

kompetanseplanlegging innebærer både å vurdere strategiske utviklingsmuligheter gitt 

vår foreliggende kompetanse, så vel som de veivalgene vi står overfor og hvilke 

kompetanseutfordringer disse medfører. Som kunnskapsvirksomhet stilles det 

betydelige krav til arbeidstakerne på alle nivå. Helse Nords lovpålagte oppgaver er 

pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og 

pårørende. Helse Nord skal sørge for en spesialisthelsetjeneste som bygger på 

kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt. Det skal være kvalitet i prosess og 

resultat, trygghet for tilgjengelighet og omsorg, og respekt i møtet med pasienten og 

pårørende. Spesialisthelsetjenestene skal ytes på en måte som inngir tillit og gjør at 

befolkningen i Nord-Norge foretrekker oss i tråd med Helse Nords visjon Helse i nord – 

der vi bor! For å lykkes med det er det nødvendig med nok og riktig kompetanse på rett 

sted og i særdeleshet at tilgjengelig kompetanse brukes på best mulig måte.  

 

1.1 Bakgrunn og mandat 
Helse Nord RHF styret besluttet i sak 92–2011 Strategisk kompetanseplan at det skulle 

utvikles en strategisk tiltaksplan for å møte kompetanseutfordringer innen rekruttering, 

stabilisering, utvikling og avvikling av kompetanse. Utformingen av tiltaksplanen ble 

organisert som et prosjekt og gitt navnet strategisk kompetanseplan fase 2. Mandatet er 

gitt av Helse Nord RHFs administrerende direktør, Lars Vorland og er: 

 

 Rekruttering: Utvikle gode og effektive rekrutteringsprosesser 
 Stabilisering: Legge til rette for at arbeidstakerne blir i Helse Nord 
 Utvikling: Systematisk og behovsrettet kompetanseutvikling 
 Avvikling av kompetanse: Avvikle kompetanse Helse Nord ikke har behov for 

 

Styringsgruppen ble ledet av fagdirektør Jan Norum og har bestått av: 

 Fagdirektør Jan Norum Helse, Nord RHF 

 Eierdirektør Hilde Rolandsen, Helse Nord RHF 

 Personalsjef Tore Enga, Helgelandssykehuset  

 Avd. leder Klinisk utdanningsavdeling Hege Roland Persson, 

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF 

 Konserntillitsvalgt Ann Mari Jenssen, YS 
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 Universitetsdirektør Stig Fossum, Universitetet i Nordland 

 Prodekan utdanning Nanna Hauksdottir, UiT- Norges arktiske universitet  

 Leder Regionalt brukerutvalg (RBU) Mildrid Pedersen  

 Direktør arbeidsliv Arild Bryde, Spekter  

 

1.1.1 Prosjektorganisering 

 
Figur 1. Figuren viser en oversikt over temaområdene i planen. 

 

Prosjektgruppen ble ledet av fagavdelingen i Helse Nord RHF, og har fra 2013 hatt 

følgende sammensetning: 

 

 Prosjektleder Linn Gros, Helse Nord RHF 

 Prosjektmedarbeider Tove Cecilie Kristensen, Helse Nord RHF 

 Konserntillitsvalgt Sissel Alterskjær, UNIO 

 HR-sjef Lena Elisabeth Nielsen, Finnmarkssykehuset  

 Fagsjef Margaret Aarag Antonsen, Sykehusapotek Nord  

 Seniorrådgiver HR-utvikling Heidi Emaus, Universitetssykehuset Nord-Norge  

 Avd. leder Klinisk utdanningsavdeling Hege Roland Persson, 

Universitetssykehuset Nord-Norge 

 HR-sjef Liss Eberg, Nordlandssykehuset  

 Seksjonsleder Kunnskapsbygging Astrid Jacobsen, Nordlandssykehuset  

 Rekrutteringsrådgiver Marte Præsteng, Helgelandssykehuset  

 Rådgiver Anne Ingeborg Pedersen, Helgelandssykehuset  
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Tre underarbeidsgrupper har utredet rekrutteringsutfordringer, strategisk bruk og 

utvikling av kompetanse for utvalgte personellgrupper.  

Disse er: 

 Spesialsykepleiere og sykepleiere med videreutdanning 

 Legespesialister 

 Helsefagarbeidere 

 

En fjerde underarbeidsgruppe har kartlagt oppgaveglidning i Helse Nord. Hovedfunn fra 

arbeidet i underarbeidsgruppene gjengis i rapporten og alle delrapportene ligger 

vedlagt (vedlegg 2 a-d). Medlemmer fra den regionale prosjektgruppen har deltatt i alle 

underarbeidsgruppene. 

 

Arbeidsgruppen for helsefagarbeidere leverte rapport som ble fremlagt for Helse Nord 

styret 19.12.12 i styresak 153–2012: Organisering av lærlinger i Helse Nord. Rapporten 

ligger vedlagt (vedlegg 2d). Basert på styrets vedtak ble det iverksatt et regionalt 

prosjekt som løper frem til 2015. Prosjektet skal etablere et felles oppfølgingssystem for 

lærlingordningen for å sikre høyere gjennomføringsgrad og gi større tilgang til 

kvalifiserte helsefagarbeidere.  

 
 

1.1.2 Rapportens innhold og struktur 

Rapporten behandler de fire kompetansedimensjonene rekruttering, stabilisering, 

utvikling og avvikling. Kapittel 2 fokuserer på rekruttering og det presenteres en modell 

for strategisk rekruttering og en modell for gangen i en operasjonell 

rekrutteringsprosess. Den strategiske modellen har basert seg på fire 

rekrutteringsstrategier, som presenteres på en overordnet og stikkordsmessig måte for 

å kunne gis et lokalt innhold. I kapittel 3 endres vinklingen fra HR (Human Resourses) til 

fag og kompetanseutvikling idet rapporten behandler kompetansedimensjonene 

stabilisering og utvikling. Arbeidet fra underarbeidsgruppene presenteres her, og det 

fremmes forslag til tiltak for å rekruttere, stabilisere og utvikle kompetanse basert på 

arbeidet fra underarbeidsgruppene for spesialsykepleiere og legespesialister. Kapittel 4 

gjennomgår andre kompetansekritiske personellgrupper basert på kartleggingen fra 

fase 1 med forslag til tiltak. Kapittelet avsluttes med en redegjørelse for hvordan 

dimensjonen avvikling er vurdert. I kapittel 5 gjengis hovedtrekk fra kartleggingen av 

oppgaveglidning i Helse Nord sammen med forslag til tiltak. I kapittel 6 presenteres 

noen avsluttende betraktninger og i kapittel 7 gis en kort oppsummering av alle 

tiltakene, kategorisert i dimensjonene rekruttering, stabilisering og 

kompetanseutvikling.  
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2 Rekruttering  
Strategisk rekruttering innebærer at de fire kompetansedimensjonene rekruttering, 

stabilisering, utvikling og avvikling sees i sammenheng som gjensidig avhengige.1 Helse 

Nord må fremstå som en attraktiv arbeidsgiver med et godt arbeidsmiljø for å tiltrekke 

seg dyktige medarbeidere.2 Spesialisthelsetjenesten er kompetanseintensiv, og 

kompetente medarbeiderne er forutsetningen for å oppfylle virksomhetens mål og 

ivareta sørge-for ansvaret. Det er derfor viktig å gjøre grep for å beholde og utvikle 

medarbeiderne. System som bidrar til en god introduksjon, og videre utvikling etter den 

første fasen skaper stabilitet. Nedenfor presenteres en strategisk modell som illustrerer 

hvordan de ulike rekrutteringsstrategiene til sammen skal bidra til å fylle Helse Nords 

visjon og kjerneverdier. Strategiene presenteres ut fra tiltak som kan bidra til å fylle den 

strategiske målsettingen i hver søyle. Hensikten er at modellen skal være generell nok til 

å kunne gis et lokalt innhold. 

 

VISJON

Helse i Nord der vi bor! 

REKRUTTERINGSSTRATEGIER

Profesjonalisering 
av rekruttering

Informasjons og 
markedsarbeid

Stabiliserende 
organisasjon

Utdanning og 
kompetanse

utvikling

Styrke 
lederkompetansen 
gjennom opplæring

Standardisering av  
metoder og prosedyrer

Omdømme

Proaktiv  rekruttering

Profilerings
Strategier

Årshjul

Beholde

Utvikle 

Avhende

Sikre rett og 
tilstrekkelig 
kompetanse

Attraktive 
praksisarenaer

HELSE NORD
Kvalitet Trygghet Respekt

 
Figur 2. Figuren beskriver en strategisk rekrutteringsmodell3 

                                                        
1Rekrutteringsbegrepet i dette kapittelet er basert på definisjonen til professor Bård Kuvaas i Lønnsomhet 
gjennom menneskelige ressurser – evidensbasert HRM (2012). Her defineres strategisk rekruttering som 
”Alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse (rekruttering), utvikling og ”avvikling” av 
menneskelige ressurser i organisasjoner.” 
2 De tre faktorene godt arbeidsmiljø, arbeidsgiver en kan være stolt av og som lar medarbeiderne bruke 
sine ressurser på en god måte er de faktorene som trekkes frem i undersøkelser av hva som er viktigst for 
folk når de søker jobb (HR Norge 2013). 
3 Modellen er basert på Kuvaas’ idegrunnlag og videreutviklet av arbeidsgruppen.  
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2.1.1 Profesjonalisering av rekruttering 

a) Styrke lederkompetansen på rekruttering gjennom opplæring 

o Ledere med personalansvar gis opplæring i rekruttering og 

utviklingssamtaler etter felles kurskonsept4 

 

b)  Rekrutteringsmodell og standardisering 

o Standardisering av prosedyrer og metodikk  

o Rekrutteringsprosess – del av omdømmebygging 

o Generell rekrutteringsmodell  

 

 

OPERASJONELL REKRUTTERINGSMODELL 

 

 
Figur 3. Figuren beskriver en operasjonell rekrutteringstrapp5 

 

Rekrutteringstrappen bygger på tanken om at hvert trinn representerer aktiviteter i en 

systematisk og stegvis gjennomføring. Trappen beskriver prosessen fra behovsanalyse i 

forkant av, og frem til ansettelse. Prosessen fører til at kompetansebehovet er beskrevet 

i forkant av ansettelse. Rekrutteringsprosessen danner dermed grunnlag for videre 

                                                        
4 Helse Nord utvikler som oppfølging av Nasjonal plattform for ledelse, regional strategi for ledelse. Se 
styresak 66-2013/4 Lederutdanningsprogrammer i Helse Nord – oversikt   
5 Den operasjonelle rekrutteringstrappen er hentet fra HR-avdelingen fra UNN og baserer seg på det 
samme teoretiske rammeverket som rekrutteringsmodellen. 
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medarbeiderutvikling. Rekrutteringsarbeidet må inngå som en del av aktiviteten i den 

enkelte klinikk og avdeling.  

 

2.1.2 Informasjons og markedsarbeid 

a) Proaktiv rekruttering 

o Aktiv omdømmebygging  
o Rekrutterende kultur 
o Oppsøkende rekruttering 

b) Profileringsstrategier  

o Målrettet profilering basert på behovsvurderinger 
o Ansatte er ambassadører – bruk og spre suksesshistorier og meningsfulle 

samfunnsoppdrag 
c) Årshjul  

o Synliggjøre karriereveier 

o Årshjul for alle informasjons- og markedsaktiviteter  

 

2.1.3 Stabiliserende organisasjon 

a) Beholde  

o Gode stabiliseringsprosjekt må videreutvikles 

o Velkomst og oppfølging av nytilsatte  

o Robuste fagmiljø 

o Livsfasepolitikk  

o Personalpolitikk 

 

b) Utvikle 

o Innovativ organisasjon med rom for nytenking og medarbeiderskap.  

o Medarbeiderlivsløp og personlige karriere-/utviklingsplan 

o Fagutvikling 

o Oppgavedeling og nye arbeidsmetoder 

o Rullering 

o Hospitering 

o Lederutvikling 

 

c) Avvikle 

o Funksjonsfordeling 

o Faglige retningslinjer 

 

2.1.4 Utdanning og kompetanseutvikling 

a) Sikre rett og tilstrekkelig kompetanse 
o Samspill med utdanningsinstitusjonene 

o Utdanningsstrategi på regionalt og HF-nivå 

o Regionalt utdanningsutvalg  

o Regionale samarbeidsorgan med høgskole- og universitetssektoren  
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o Kompetanseutvikling  

o Aktivt og fleksibel tilnærming  

o Fagutvikling 

o Oppgavedeling 

o Forskning og innovasjon 

 
b) Attraktive praksisarenaer 

o Fokus på praksisarenaen som rekrutteringsarena 

o Aktiv rekruttering av lærlinger og studenter i praksis  

o Årshjul for studentaktiviteter 

o Satse på og videreutvikle veilederkompetansen 

o Utvikle nye praksisarenaer 

o Utvikle nye praksisformer med vekt på tverrprofesjonell samarbeidslæring 

(TPL) 

 

2.2 Videre arbeid 
For å sikre den kompetansen vi trenger, kreves det at ledere med personalansvar har et 

aktivt forhold til å tiltrekke, utvikle, lede og følge opp medarbeiderne og den 

kompetansen de representerer. Det må gjøres med forankring i virksomhetens mål og 

strategier og strategisk rekruttering må inngå som en del av virksomheten i den enkelte 

klinikk og avdeling.  

 

Helse Nord mangler en regional HR-strategi som setter retning for helseforetakenes 

arbeid med de menneskelige ressursene. For å opprettholde dagens nivå på 

velferdstjenestene, vil hver tredje ungdom måtte velge helsefag i 2035.6 Det er verken 

mulig eller ønskelig. For å sikre tilgang til, anvendelse og utvikling av kompetansen vi 

trenger, foreslår prosjektgruppen at det utarbeides en regional og foretaksovergripende 

HR-strategi. Denne bør beskrive ansvarsforhold og gjennomføring/implementering og 

danne grunnlag for helseforetakenes egne HR-strategier. Per i dag har kun UNN en HR-

strategi.  

 

Prosjektgruppen anbefaler at den regionale HR-strategien bygger på den strategiske 

rekrutteringsmodellen fra kapittel 2 og at følgende elementer inngår: 

 Stabilisering  

 Kompetanseutvikling 

 Fremtidig kompetansebehov 

 Ressursanvendelse 

 Godt arbeidsmiljø 

 Kompetent ledelse 

 Fokus på ledelse i kunnskapsvirksomhet 

                                                        
6 I følge Spekter og Fagforbundet i kronikk i Dagens Næringsliv 5.11.12 
www.spekter.no/Nyheter/Nyheter-2012/Nye-grep-for-mer-arbeidskraft-/  

http://www.spekter.no/Nyheter/Nyheter-2012/Nye-grep-for-mer-arbeidskraft-/
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 Endringsledelse 

 Ansvarsforhold  

 

3 Stabilisering og kompetanseutvikling   
I rekrutteringskapittelet har prosjektgruppen lagt til grunn en utvidet forståelse av 

rekruttering, som også strekker seg over kompetanseområdene stabilisering, utvikling 

og avvikling.  I det følgende arbeidet rettes fokus på kompetansedimensjonene 

stabilisering og utvikling for å gi rapporten et sterkere faglig fokus. Pasientens behov og 

pasientbehandlingen er grunnlaget for spesialisthelsetjenestens virksomhet. Å sikre 

riktig kompetanse og ressursanvendelse handler i stor grad om å etablere stabilitet og 

skape utvikling. God pasientbehandling krever at vi til enhver tid har den kompetansen 

som er nødvendig for å yte gode spesialisthelsetjenester. Kompetansegapet må derfor 

være utgangspunktet for valg av tiltak. En oppgave kan for eksempel løses ved hjelp av 

kompetanseendring innen foreliggende ressurser, ved å omorganisere eller ved å 

rekruttere nye helsearbeidere.  

 

Helse Nord må ha et aktivt og fleksibelt forhold til utdanning og kompetanseutvikling. 

Helseforetakene er både utdannings- og praksisarena for utdanning som skjer i regi av 

universitet og høgskoler. I tillegg driver helseforetakene utdanninger og 

kompetansehevinger i egen regi for egne ansatte. I dette kapittelet presenteres 

hovedtrekk fra arbeidet i underarbeidsgruppene for sykepleiere med videreutdanning 

og spesialsykepleiere og legespesialister. Arbeidet i underarbeidsgruppene har vist at 

det viktigste er å sørge for tiltak for å stabilisere og utvikle personellressursen. De 

viktigste faktorene er et godt arbeidsmiljø, fagutvikling og stabile ressurser. Det 

stemmer godt overens med forskning på hvilke faktorer som virker rekrutterende.7 

Kompetanseutvikling omfatter både fagutvikling, utdanning, forskning og innovasjon. 

Dette kapitlet er avgrenset til arbeidet fra underarbeidsgruppene, mens kapittel 4 

supplerer med kompetansekritiske profesjoner fra prosjektets fase 1.   

 

 

3.1 Sykepleiere og spesialsykepleiere 
Kartleggingen fra fase 1 avdekket et gap innen spesialsykepleieområdet, særlig innen 

operasjons-, og til dels innen intensivsykepleie.  

 

3.1.1 Rekruttering 

Rekruttering er i denne sammenheng knyttet til rekruttering av søkere til ABIKO8 og 

annen videreutdanning for sykepleiere (eks. lunge, psykiatrisk, jordmor). Helse Nord 

                                                        
7 Eks. European Employee Index som årlig gjennomfører undersøkelser av tiltrekningsfaktorer for 
jobbsøkning. Forhold som arbeidsmiljø, omdømme og jobbinnhold rangeres høyest (HR Norge 2013). 
8 Jf arbeidsgruppens mandat som under tiltaksområde rekruttering ber om en oversikt over 
helseforetakenes ulike ordninger for å rekruttere til ABIKO og andre videreutdanninger for sykepleiere. 
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har i flere år manglet spesialsykepleiere,9 særlig innen operasjon.  Alle helseforetakene i 

regionen har tiltak og virkemiddel for å stimulere til videreutdanning og spesialisering 

for sykepleiergruppen. Støtten gis i hovedsak som stipend, men siden 2012 har UNN 

også ansatt sykepleiere i utdanningsstillinger under spesialisering til ABIKO. 

Utdanningsstillingene ble opprettet fordi tilsøkningen til videreutdanning innen kritiske 

fagområder som operasjons- og intensivsykepleie ikke var tilstrekkelig til å dekke 

helseforetakenes kompetansebehov.  En dekkende oversikt over helseforetakenes 

virkemiddel og tiltak finnes i rapporten fra arbeidsgruppen (vedlegg 2a).  

 

Mangelen på operasjonssykepleiere har vært så presserende at UNN har kjøpt ekstra 

studieplasser ved UiT – Norges arktiske universitet.10 Samtidig har Universitetet i 

Nordland (UiN) hatt ledige studieplasser innen ABIKO.11 Flertallet mener dette skyldes 

ulikheten i virkemiddel, en oppfatning som støttes av at også andre helseforetak har 

innført utdanningsstillinger i 2013.12 Lønn utgjør mer enn stipend, men det viktigste er 

at arbeidstakere har sosiale rettigheter som gir trygghet ved sykdom eller 

svangerskap.13 Basert på dagens virkemiddel, ser ordningen med utdanningsstillinger ut 

til å være mest effektiv. Det er isolert sett dyrere å ansette i utdanningsstilling enn å gi 

stipend. På den annen side vil ordningen på sikt sørge for tilstrekkelig med 

spesialsykepleiere og således virke besparende ved å unngå kostbare 

rekrutteringsprosesser og innleie.  En sideeffekt er at ulik praksis i regionen danner 

grunnlag for misnøye og kan gjøre det vanskeligere å rekruttere ved hjelp av stipend 

eller egenfinansiering. Helse Nord er en liten helseregion, og det er kjent at det er 

forskjeller i virkemidlene. Fra arbeidsgruppen uttrykkes ønske om større 

harmonisering. Samtidig må det påpekes at helseforetakenes behov er ulike, og at 

sykepleiere har gode muligheter for arbeidsgiverfinansiert kompetanseheving 

sammenlignet med de fleste andre profesjoner.    

 

Av andre rekrutteringstiltak er det enighet i arbeidsgruppen om at det å gi studentene 

god praksis er det viktigste rekrutteringstiltaket. Praksisperioden bør være så god at 

studentene ser på spesialisthelsetjenesten som sitt fremtidige arbeidssted. Det betinger 

at praksisperioden preges av kunnskapsbasert undervisning, etablerte rutiner for 

studentmottak og god veilednings- og undervisningskompetanse. For å ivareta den 

strategiske planleggingen, foreslår arbeidsgruppen at det utarbeides en regional 

utdanningsstrategi og at hvert av foretakene følger denne opp med en lokal strategi. 

 

                                                        
9 Benevnelsen spesialsykepleier brukes om sykepleiere med spesialisering innen ABIKO, dvs. anestesi, 
barn, intensiv, kreft og operasjon.  
10 UNN har som ekstraordinært tiltak kjøpt ekstra studieplasser innen operasjonssykepleie for et 
studentkull på 8 plasser. De ekstra studieplassene er foreløpig et engangskjøp. 
11 Ledige studieplasser siste opptak: Fire ledige plasser for intensiv, fem ledige innen anestesi, to ledige 
innen kreft, og tre til fem ledige innen operasjon. Tall fra UiN, gjengitt i rapporten om sykepleiere s. 12. 
12 OUS innen anestesisykepleie og Sykehuset Namsos og Levanger innen anestesi, intensiv, operasjon og 
akuttmedisin.  
13 Dvs. at de ikke har rett til ytelser som sykepenger, fødselspenger, pensjonspoeng, forsikring og 
feriepenger. 
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3.1.2 Stabilisering og kompetanseutvikling 

Skjev fordeling i utdanning av spesialsykepleie mellom UiN og UiT vil på sikt gi en ujevn 

geografisk fordeling av sykepleiere med videreutdanning. Forhold som høyere levealder, 

medisinsk utvikling og utbredelsen av livsstilssykdommer vil ytterligere øke behovet for 

kompetanse. Sykere pasienter med mer komplekse sykdomshistorier opprettholder 

behovet for ABIKO-sykepleiere, men også for kompetanse innen alle indremedisinske 

spesialiteter som diabetes og geriatrifelt. Behovet vil også vedvare innen prioriterte 

fagområder som rus og psykisk helsevern.14 Samhandlingsreformen øker behovet for 

samhandlingskompetanse, mens det vil kreve kommunikasjonskompetanse i møtet med 

pasienter og pårørende. Pasientsentrering15 skaper et større behov for 

veiledningskompetanse dersom informerte pasienter skal settes i stand til å delta i 

vesentlige valg knyttet til egen helse. De nye nasjonale kvalitetskravene i fødsels- og 

barselomsorgen bidrar til at behovet for jordmødre vedvarer.16 

 

Sterkere grad av spesialisering for større andeler av sykepleiergruppen innen flere 

fagområder, gir et sterkere behov for regional samordning av helseforetakenes behov og 

utdanningsinstitusjonenes tilbud. Prosjektgruppen mener derfor det bør opprettes et 

regionalt utdanningsutvalg som består av helseforetakene og Helse Nord RHF. Utvalget 

bør samordne og planlegge innen kompetanseområdet for å dekke behovet i hele 

regionen. Det kan gi et regionalt blikk på fordeling av praksisplasser og bestillinger til 

utdanningsinstitusjonene for å sikre vår nødvendige kompetanse fremover.  

 

Sykepleiernes spesialisering innen ABIKO er under endring og vurderes tilpasset den 

internasjonale nivådelingen.17 I praksis gir det et lengre spesialiseringsløp og vil stille 

andre krav til praksis og veiledning i helseforetakene. For å dekke dagens 

kompetansebehov raskest mulig, er det ønskelig med et målrettet og effektivt 

videreutdanningsløp. Da må spesialiseringsstrukturen ivareta behovet for å oppnå 

spesialisering innen ABIKO uten å måtte avlegge full mastergrad. Per i dag har 

organisasjonen begrenset erfaring med praktisk anvendelse av mastergrad innen 

sykepleie. Det er et politisk mål om mer praksisforskning, men med knappe ressurser 

står det i et visst spenningsforhold til helseforetakenes akutte behov for den gode 

klinikeren. For å sikre erfaringsoverføring mellom praksisfeltet og 

utdanningsinstitusjonene, må det tilrettelegges for fleksible løsninger som muliggjør 

valg mellom videreutdanning, spesialisering i ABIKO og mastergrad. I dag tilbyr 

                                                        
14 Rus og psykisk helsevern skal i følge oppdragsdokumentet 2014 ha større vekst enn innen somatiske 
fag. 
15 Cronic-Care modellen, jf Oppdragsdokumentet 2013. På norsk kalles modellen pasientsentrering.  
16 Implementering av nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen i Helse Nord. Regional handlingsplan 
2010. 
17 Bologna-prosessen betegner prosessen mot et felles kvalifikasjonsrammeverk i Europa der målene 
blant annet er livslang læring og et sammenlignbart gradssystem. Overgang fra Cand. Mag. til bachleor og 
fra vekttall til studiepoeng er kjente endringer i det norske studiesystemet. For mer informasjon se bla:   
www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/bolognaprosessen/satsningsomrader.html?id=
415748  
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/bolognaprosessen/satsningsomrader.html?id=415748
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/bolognaprosessen/satsningsomrader.html?id=415748


17 
 

utdanningsinstitusjonene videreutdanning på flere nivå, fra småemner på tre 

studiepoeng til videreutdanninger, erfaringsbaserte og vitenskapelige mastergrader.  

 

Dagens dobbelstillinger, der ansatte sykepleiere har bistilling ved universitetet, gir 

erfaringsutveksling og mulighet for samspill mellom helseforetakenes behov og 

utdanningsinstitusjonenes tilbud. Spesialisthelsetjenestens komplekshet vil forsterkes 

av samfunnsutviklingen og samhandlingsreformen. Sammensatte og komplekse 

helsebehov øker behovet for kompetanse, videreutdanning og spesialisering. I perioden 

frem mot 2020 antas at behovet fortsatt vil være særlig stort innen intensiv, kreft og 

operasjon, indremedisinske områder (diabetes, kols, geriatri) og veiledning i forhold til 

kommuner og studenter. Utdanning og kompetanseutvikling bør knyttes til kunnskap 

om kommunikasjon og veiledning av pasienter og pårørende. Dersom ny legespesialitet 

opprettes i mottaksmedisin, er det naturlig at dette også vurderes i forhold til 

spesialkompetanse for sykepleiere. 

 

 

3.1.3 Arbeidsgruppens forslag til tiltak innen rekruttering, stabilisering og 

kompetanseutvikling  

 

Rekruttering 

o Satse på praksisarenaen som rekrutteringsarena 

o Videreutvikle veilederrollen for praksisfeltet 

o Mentorordning for nyutdannede 

o Arbeide utadrettet 

o Synliggjøre karriereveier  

o Virkemiddel og tiltak for å rekruttere til videreutdanning og spesialisering 

 

Stabilisering 

o Personalpolitikk som gjør at arbeidsstedet fremstår som attraktivt faglig og 

organisatorisk 

o Sørge for å tilby stillinger til spesialsykepleiere med spisskompetanse som 

helseforetaket trenger 

o Satse på fagutvikling  

o Satsning på fagmiljø og utviklingsmuligheter 

o Fagnettverk for sykepleiere 

o Kvalitetsutvikling 

 

Utdanning og kompetanseutvikling 

o Regional utdanningsstrategi 

o Lokal utdanningsstrategi per foretak 

o Regionalt utdanningsutvalg 

o Kvalitets- og prosjektdatabase 
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o Tilrettelegge for studentoppgaver og kvalitetsutvikling, eks. kartotek over 

prosjekt/problemstillinger for forskning og kvalitetsutvikling 

o Fagutvikling på individnivå 

o Prioritere kompetansehevende tiltak og videreutdanninger 

o Oppgavedeling 

o Kombinertstillinger mellom helseforetak og utdanningsinstitusjoner 

 

 

3.2 Legespesialister 
HELSEMOD 2012 spår en tilnærmet nasjonal balanse i legearbeidsmarkedet, men 

kompetanseprosjektet mener dette ikke vil gjelde for Helse Nord.18 Det er knyttet 

usikkerhet til forutsetningene om arbeidstid og samhandlingsreformens effekt. Endret 

kjønns- og aldersammensetning gir store utslag i tilgangen til leger og et underskudd i 

modellen (SSB 2012:68). Kompetanseprosjektet påpeker at flere kommuner i Nord-

Norge har vansker med å få tilsatt fastleger og nødvendigheten av 

rekrutteringsprosjekter som legerekrutteringsprosjektet i Finnmarkssykehuset.19  Som 

tiltak foreslås blant annet å øke utdanningskapasiteten i medisin ved UiT – Norges 

arktiske universitet (Samhandlingsprosjektets tiltaksplan 2013:46) og å gjennomføre 

større deler av utdanningen i Finnmarkssykehuset.  

 

Det pågående arbeidet på endringen i legespesialiststrukturen fremmer forslag om nye 

legespesialiteter innen rus- og avhengighetsmedisin og mottaksmedisin.20 Dersom de 

nye spesialitetene innføres, må Helse Nord sikre seg nødvendig dekning. 

 

3.2.1 Rekruttering – utdanningsprogrammene 

Helse Nord har siden 1995 hatt utdanningsprogram innen rekrutteringssvake 

fagområder. Utdanningsprogrammene har hatt stor betydning for spesialistdekningen 

innen psykisk helsevern, både innen voksen- og barne-, og ungdomspsykiatrien. Som del 

av dagens spesialistutdanning, må leger i spesialisering (LIS) avtjene deler av 

spesialistutdanningen ved gruppe I og gruppe II- avdelinger. Få distriktsmedisinske og 

distriktspsykiatriske senter oppfyller kriteriene til gruppe II-avdeling, mens gruppe I-

tjeneste hovedsakelig må avtjenes ved UNN Tromsø. For å kunne avtjene deler av 

spesialiseringen lokalt, tilbyr utdanningsprogrammene faglige samlinger som 

kompenserer for lav spesialistdekning. Fagsamlingene har også som formål å bygge 

relasjoner mellom legene og etablere faglige og sosiale nettverk. I tillegg skapes større 

forståelse for regionale utfordringer. Programmene er ulikt bygget opp, men et 

fellestrekk er at de involverer store deler av fagmiljøet ved å engasjere landsdelens 

                                                        
18 Kompetanseprosjektets tiltaksplan (2013:11). 
19 Kompetanseprosjektet er benevnelsen som brukes på regionalt samhandlingsutvalgs 
samarbeidsprosjekt mellom KS Nord-Norge og Helse Nord. Prosjektet har utgitt to rapporter, hhv. 
Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen (2012, oppdatert 2013) og Tiltaksplan 
2014-2016 for kompetanseutvikling i kjølvannet av samhandlingsreformen (2013). 
20 www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistomradet/delprosjekter/spesialitetsstruktur-og-
innhold-leger/Sider/default.aspx  

http://www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistomradet/delprosjekter/spesialitetsstruktur-og-innhold-leger/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistomradet/delprosjekter/spesialitetsstruktur-og-innhold-leger/Sider/default.aspx
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spesialister innen fagfeltet. Det gjør fagnettverkene skodd for å drive fagutvikling og 

danner relasjoner mellom LIS-er og overleger i Helse Nord. For mindre fagområder og 

fag med få spesialister er tilbakemeldingen at utdanningsprogrammene er 

relasjonsbyggende og stabiliserende.   

 

Oversikt over utdanningsprogram med oppstartsår, antall spesialiseringer oppnådd, 

leger i utdanningsprogrammene (LIS) og hvor mange som fortsatt bor og arbeider i 

regionen vises i tabellen nedenfor. 

 

Program Oppstart Antall fullført Andel i 

landsdelen 

LIS i 

utdannings-

programmet 

Psykiatri 1995 21 18 18 

Barne- og 

ungdomspsykiatri 

2000 12 12 32 

Revmatologi 2007 6 4 4 

Geriatri 2007 2 1 8 

Fysikalsk medisin og 

rehabilitering 

2007 1 1 9 

Fødselshjelp og 

kvinnesykdommer 

2011 1 1 31 

Tabell 1. Tabellen viser en oversikt over antall utdanningskandidater som har fullført utdanningen, antall 

LIS i utdanningsprogrammet og andelen legespesialister som fortsatt er i landsdelen. 

 

Selv om utdanningsprogrammenes formål er å bidra til utdanning av legespesialister, 

mener arbeidsgruppen at den fremste kvaliteten ligger i utviklingen av de faglige og 

sosiale nettverkene. Fagnettverk bidrar til å opprettholde og utvikle kompetanse, både 

for den enkelte, men også organisatorisk ved strategisk arbeid med utvikling og 

forbedring av pasientforløp. Et robust fagmiljø i utvikling virker igjen tiltrekkende på 

nye leger, og kan på den måten også virke rekrutterende. Faktorer som godt 

arbeidsmiljø, faglig og personlig utvikling og oppdatert medisinsk-/teknisk utstyr bidrar 

både til å bevare og utvikle. Ved å være med i utdanningsprogrammene sikres legene 

deltakelse på faglige kurs, konferanser og samlinger og skaper fagutvikling. 

Reumaprogrammet har søkt å integrere hele fagmiljøet i Helse Nord og har tett kobling 

mellom utdanningsprogrammets utdanningsutvalg og regionens fagråd.  

 

3.2.2 Stabilisering og kompetanseutvikling 

1. juli 2013 ble Nasjonalt råds ID-database erstattet av legestillingsregisteret (LSR). Det 

må derfor etableres andre ordninger som ivaretar at regional fordeling av legestillinger 

skjer i tråd med sørge-for ansvaret og helsepolitiske føringer. Legestillingene i Helse 

Nord skal etter hvert integreres i lønnssystemet, slik at stillingsoversikt kan hentes ut 

fra Personalportalen. Utfordringer knyttes til nasjonal og regional fordeling av 

legestillinger, langsiktig planlegging og ivaretakelse av utdanningsansvaret. Dersom den 

enkelte avdeling får anledning til å omgjøre LIS-stillinger til overlegestillinger, vil 
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andelen LIS kunne synke som følge av at LIS-er oppnår spesialisering. Et annet moment 

er at småfagene kan bli svake i konkurranse mot større fagmiljø når en skal prioritere 

fremover. Fordelingen av legestillinger på fagområder, og mellom LIS- og 

overlegestillinger må derfor ivareta både regionale hensyn, vedtatt funksjonsfordeling 

og politisk styringsbudskap. Praksis for administrasjon bør være ensartet. Stillinger må 

opprettes innen økonomiske rammer og sikre dekning i distriktene. Innad i det enkelte 

helseforetak kan endring i legestillinger gi konsekvenser for behov for lokaler, 

støttepersonell/støttefunksjoner og pasientstrømmer. Disse forholdene taler for at 

myndigheten til å opprette og endre legestillinger bør være på et overordnet nivå. 

 

Data fra EU-prosjektet Recruit and Retain, der Finnmarkssykehuset deltar, viser at 

erfaring fra mindre sentrale områder har stor betydning for senere karrierevalg.21 

Studieerfaring fra distriktet gir en mer positiv innstilling til senere å arbeide og bosette 

seg i mindre sentralt. Arbeidet med regionalisering av medisinerutdanningen i Nord-

Norge er derfor et svært viktig tiltak for å sikre legedekning i hele regionen.  

 

Helse Nord har en rekke gjeldende fagplaner og flere er under utarbeidelse. I løpet av 

våren 2014 ferdigstilles planer for fagområder som hud og veneriske sykdommer, 

øyesykdommer og øre-, nese- og halssykdommer. Innen kronikeromsorgen arbeides det 

med handlingsplaner for geriatri, rehabilitering og habilitering, revmatologi og diabetes. 

Det arbeides også med oppfølging av fagplaner for lungemedisin, nyreerstattende 

behandling, fysikalsk medisin og rehabilitering.  Fagplaner innen psykisk helsevern og 

rus vil bli oppdatert i 2014. Den nasjonale kreftplanen, Sammen – mot kreft (2013), vil 

sammen med Regional kreftplan 2014–2021 (2013) ytterligere øke behovet for 

spesialister knyttet til diagnostikk og behandling av kreft. Særlig vil behovet øke innen 

radiologi, patologi og onkologi. Den regionale kreftplanen mener dekningen innen 

onkologi er tilfredsstillende, mens det er underdekning av radiologer og patologer. Det 

må bygges opp et fagmiljø innen brystrekonstruksjon, jf regional plan for plastikkirurgi 

(2013). Ny luftambulansebase på Evenes og nye roller for anestesiologer øker behovet 

for gruppen. Tilsvarende gjelder utvalgte kirurgiske spesialiteter, særlig er det lav 

regional dekning innen karkirurgi, urologi, gastrokirurgi og ortopedisk kirurgi. Det bør 

derfor utarbeides en regional handlingsplan for både kirurgi og anestesiologi. I tillegg er 

det behov for en regional handlingsplan for radiologi.  

 

 

3.2.3 Arbeidsgruppens forslag til tiltak innen rekruttering, stabilisering og 

kompetanseutvikling mv 

 

Rekruttering 

o Aktiv rekruttering rettet mot turnuskandidater 

o Utdanningsprogram 

                                                        
21  For mer informasjon, se: www.recruitandretain.eu/  

http://www.recruitandretain.eu/
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Stabilisering  

o Utdanningsprogram 

o Fagnettverk   

o Regionalisering av medisinerutdanning 

o Arbeide for gruppe 1 tjeneste ved Nordlandssykehuset 

o Regional styring av legestillinger  

 

Utdanning og kompetanseutvikling 

o Fagutvikling 

o Hospitering 

o Stipendordninger 

o Veiledningsstillinger 

o Regional utdanningsplan 

 

Andre tiltak: 

o Regional handlingsplan for anestesiologi, kirurgi og radiologi 
o Oppgaveglidning 
o Evaluere legeutdanningsprogrammene  

 

 

3.3 Helsefagarbeidere  
Strategisk kompetanseplan fase 1 angir at helsefagarbeidere som yrkesgruppe har 

særlige rekrutteringsutfordringer. Alderssammensetningen i Helse Nord viser at en stor 

andel av helsefagarbeidere/hjelpepleiere er over 60 år. Følgelig er det forventet stor 

avgang i denne yrkesgruppen de neste 5–10 årene. Samhandlingsreformen vil 

ytterligere øke behovet for helsefagarbeidere i kommunene. Her har også 

spesialisthelsetjenesten et utdanningsansvar. Basert på vedtak i styresak 153-2012: 

Organisering av lærlinger i Helse Nord er det ansatt fagansvarlige for lærlinger i 

helseforetakene, i tillegg til en regional koordinator. Målet er å øke antall lærlingplasser, 

og å iverksette tiltak for å øke søkertilfanget og gjennomføringsgraden. Arbeidet er 

organisert som et regionalt prosjekt, ledet av Helse Nord RHF og med helseforetakenes 

HR-sjefer som styringsgruppe. Prosjektet hviler på en forutsetning om at rekruttering og 

oppfølgning av helsefaglærlinger settes på dagsordenen og prioriteres fra øverste 

ledelse og nedad i linjen i foretakene.  

 

4 Andre personellgrupper med kompetanseutfordringer 
Prosjektgruppen har avgrenset oppdraget til å gjelde fokusområdene fra kartleggingen i 

strategisk kompetanseplan fase 1. I dette kapittelet gjennomgås kompetansekritiske 

fagområder med forslag til tiltak. 
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4.1 Helsesekretærer 
Fase 1 viste at det var krevende både å rekruttere og bemanne helsesekretærer 

(2011:55). Nye fremskrivninger viser at det grunnet rekrutteringssvikt til utdanning går 

mot en nasjonal underdekning frem mot 2035.22 Helsesekretærene som gruppe omtales 

ikke i kompetanseprosjektet, men oppfattes av prosjektgruppen som nøkkelpersonell i 

spesialisthelsetjenesten. Det pågår et nasjonalt arbeid som vurderer grunnutdanningens 

struktur og innhold. 

 

Prosjektgruppens anbefaling er at det etableres et regionalt prosjekt som:  

 Utreder kompetansebehovet i foretakene; Helsesekretærenes rolle i 

organisasjonen og hvordan oppgavedeling virker inn på kompetansebehovet  

 Vurderer samarbeidet med aktuelle utdanningsinstitusjoner for å påvirke 

grunnutdanningen slik at den svarer på praksisfeltets behov   

 Utarbeider kompetanseplan 

 Sikrer nødvendig rekruttering, både til utdanning og foretak 

 Sørge for videreutdanningstilbud og kompetanseheving for å sikre faglig 

utvikling 

 

4.2 Bioingeniører 
Fremskrivninger forventer knapphet.23 Nasjonalt utdannes for få og 

gjennomføringsgraden er for lav (SSB 14/12). Nord-Norge har for lav 

utdanningskapasitet24 og for lave søkertall til å fylle aktivitetskravet.25 Årlig tilvekst i 

Nord-Norge er langt under antatt behov. Studiet tilbys kun ved UiT og studentene har i 

hovedsak praksis ved UNN. Det foreligger regionale forskjeller da UNN har god nok 

dekning, mens Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset har rekrutteringsvansker. 

 

Det bør etableres et regionalt prosjekt for å sikre dekning i hele regionen.  

Prosjektet bør omfatte: 

 Strategi for å øke rekruttering til utdanningen i Nord-Norge  

 Bidra til å sikre gjennomføring av studiet og redusere frafall 

 Vurdere om studentkravet må økes fra 10 % til 15 % av nasjonalt tilbud  

 Evaluering av samarbeidet og samspillet med utdanningssiden for å sikre at 
studiet er attraktivt og i tråd med arbeidslivets behov  

 Utrede nye arbeidsmetoder eks. investeringer i medisinsk/teknisk utstyr (MTU) 
for å redusere arbeidsinnsatsen og finne mindre arbeidsintensive metoder  

                                                        
22 SSB behandler helsesekretærene sammen med tannhelsesekretærer i HELSEMOD (2012/14:38). I 
denne rapporten omtales kun helsesekretærer.  
23 SSB 14/12:42, jf rapport strategisk kompetanseplan fase 1 s. 48 
24 Kompetanseprosjektet legger til grunn at behovet i Nord-Norge tilsvarer 15 % av nasjonal kapasitet 
(fase 1 2013:37). 
25 Aktivitetskravet er 21 studieplasser, 10 % av nasjonal kapasitet. Faktisk gjennomføring har vært rundt 
10 kandidater årlig for årene 2008-2010 (Kompetanseprosjektet fase 1 2013:34) 
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 Vurdere hvordan oppgavedeling virker inn på kompetansebehov og behovet for 
sertifisering 

 Handlingsplan for rekruttering, nye arbeidsmåter, oppgavedeling og ny teknologi 
og om utdanningens innhold møter arbeidslivets behov, samt fordeling av 
praksisplasser i regionen der praksisplasser må vurderes for andre steder enn 
Tromsø 

 

4.3 Psykologer og psykologspesialister 
Fase 1 avdekket at det er vansker knyttet til å rekruttere og bemanne psykologer, særlig 

spesialister (2011:51). HELSEMODs fremskrivninger gir dekning frem mot 2035, men 

behovet er trolig underdimensjonert (2012/14:59). Fremskrivningene skiller ikke 

mellom psykologer med og uten spesialistkompetanse. Studiekapasiteten i Nord-Norge 

er i dag under 15 % av nasjonal kapasitet, og Kompetanseprosjektet anbefaler derfor en 

økning lik 8 studieplasser.   

 

I løpet av 2014 skal det utarbeides en regional fagplan for psykisk helsevern 

(Plan for Helse Nord 2013:23). Nasjonale føringer er at DPS-ene skal videreutvikles for å 

styrke TSB-tilbudet, noe som kan øke behovet for psykologspesialister.  

 

Prosjektgruppen anbefaler at den regionale planen vurderer om psykologenes 

spesialiseringsordninger i større grad bør være tilpasset foretakenes behov og strategi. 

Planen bør også vurdere resultater av rekrutteringsprogrammet i barne- og 

ungdomspsykologi. 

 

4.4 Farmasøyter og apotekteknikere 
HELSEMODs fremskrivninger fra 2012 forventer et farmasøytoverskudd fremover. Dog 

er fremskrivningen heftet med stor usikkerhet både grunnet markedsmessige forhold 

som fri etableringsvekst for apotek, i tillegg til nye og endrede arbeidsoppgaver. For 

eksempel vil pasientsikkerhetskampanjens tiltaksområde legemiddelsamstemming føre 

til et økt behov. På grunn av det lave antallet farmasøyter i Helse Nord, er gruppen 

sårbar. Utviklingen innen samhandling og tverrfaglighet blir avgjørende for behovet 

fremover. I andre land brukes kliniske farmasøyter i større utstrekning i blant annet 

pasientsikkerhetsarbeidet.  

 

Sykdomsutviklingen i befolkningen tyder på større utbredelse av sammensatte 

diagnoser som gir mer kompliserte legemiddelregimer Det øker behovet for en 

tverrfaglig tilnærming til legemiddelbehandlingen av pasientene. Helse Nords 

kartlegging av oppgaveglidning viste blant annet at en del oppgaver kan overføres fra 

sykepleiere og leger til farmasøyter og apotekteknikere jf rapporten om 

oppgaveglidning i Helse Nord (vedlegg 2c). Oppdragsdokumentet for 2014 har som mål 

at tiltakspakkene fra pasientsikkerhetsprogrammet skal inngå som del av sykehusets 
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ordinære aktivitet.26  Kliniske farmasøyter representerer kunnskap for å hjelpe de som 

er i ansvarsposisjoner til å ta riktige beslutninger vedrørende legemiddelbehandling, og 

frigjør ressurser for leger og sykepleiere.  

Kartleggingen i strategisk kompetanseplan fase 1 viste ingen bemanningsproblemer, 

men en utilfredsstillende rekrutteringssituasjon for både farmasøyter og 

apotekteknikere. 

 

Tiltak for å stabilisere og rekruttere farmasifaglig personale (farmasøyter og 

apotekteknikere) innebærer at: 

 Sykehusforetakene i Helse Nord følger trendene og er med å utvikle og 
tilrettelegge for oppgaveglidning mellom farmasifaglig personale og annet klinisk 
personale 

 Farmasøytisk kompetanse brukes for å implementere pasientsikkerhetstiltak og 
andre tiltak som omhandler legemidler og legemiddelhåndtering 

 Samarbeidet med utdanningsinstitusjonene videreutvikles og at det tilbys 
praksisplasser for farmasøyter og apotekteknikere 

 At det tilrettelegges for, og gis støtte til farmasifaglig forskning i regionen 

 

4.5 Fysioterapeuter 
HELSEMOD 2012 forventer underdekning av fysioterapeuter frem mot 

2035. Utdanningskapasiteten er lav, og det er utfordrende å bemanne og rekruttere 

fysioterapeuter, særlig de med master innen psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. 

Rekrutteringssituasjonen er heller ikke tilfredsstillende. Kompetanseprosjektet tilrår at 

studiekapasiteten i Nord-Norge økes fra 22 til 40 (2013:32). Foretakene har i 

oppdragsdokumentet blitt bedt om å ta i mot flere praksisstudenter innen fysioterapi.  

 

Det bør opprettes et regionalt prosjekt som utreder: 

 Kompetansebehov 

 Oppgavedeling 

 Muligheter for ev. endring i takstsystem 

 Fase 1 avdekket vansker med å rekruttere og bemanne ergoterapeuter, og det 
anbefales derfor at prosjektet også omfatter denne gruppen 
 

4.6 Profesjonsgrupper som ikke omtales i fase 1 
Flere profesjonsgrupper er ikke særskilt behandlet i fase 1. Prosjektgruppen mener det 

er behov for å utarbeide handlingsplaner for ernæringsfysiologer og audiografer. 

Kompetanse i klinisk ernæringsfysiologi vil bidra til å nå politiske helsemål da kunnskap 

om kosthold kan bidra til å redusere utbredelsen av enkelte livsstilssykdommer (eks. 

                                                        
26 Oppdragsdokumentet 2014 (8:2014). 
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diabetes og sykelig overvekt). Arbeidet med fagplanen innen øre-, nese- og 

halssykdommer har avdekket et stort behov for flere audiografer i Nord-Norge.  

 

4.7 Avvikling  
Så langt tyder lite på at samhandlingsreformen har redusert etterspørselen etter 

spesialisthelsetjenester.27Fremtidens spesialisthelsetjeneste vil trolig ha økt fokus på 

diagnostikk, behandling og avklaring, mens en større del av omsorgen forskyves til 

kommunene. Behovet for spesialistkompetanse kan gi større grad av sentralisering og 

spesialisering av institusjonene. I konsekvens kan større grad av pleie og oppfølgende 

behandling, samt rehabiliteringsoppgaver overføres fra sykehus til 

primærhelsetjenesten. Slike forskyvninger innad i spesialisthelsetjenesten skjer også 

som følge av funksjonsfordelinger, for eksempel innen kreftbehandling. God 

kommunikasjon, erfaringsoverføring og samhandling skal sikre kompetanse i alle ledd 

og bidra til god dialog med pasienter, pårørende og samarbeidsparter i et flerfaglig og 

tverrfaglig samarbeid. De konkrete samhandlingsarenaene må være tilrettelagt for god 

samhandling langs pasientforløpet. Kravene til samhandling og endret praksis og 

organisatoriske endringer i spesialisthelsetjenesten, medfører automatisk en villet 

avvikling av kompetanse der oppgaver/behandlingstilbud legges ned eller endres.  

 

Sykdomsutviklingen tyder på at veksten er størst innen aldersrelaterte sykdommer, rus 

og psykiske lidelser, kreft, muskel- og skjelettlidelser, luftveis- og livsstilssykdommer. 

Dette er fagområder i kontinuerlig utvikling i spesialisthelsetjenesten. Reformer som 

samhandlingsreformen, krever bedre samhandlingskompetanse og øker 

kompetansebehovet innen veiledning og logistikk. Medisinsk-/teknisk utvikling krever 

teknologisk og IKT-kompetanse. Innføring av robotkirurgi er her et eksempel. Nyere 

behandlingsmuligheter mot kreftsykdom krever økt kompetanse innen fysikk og 

nuklærmedisin. Faglig utvikling og nye/oppgraderte medisinskfaglige retningslinjer 

endrer vår praksis. For eksempel ser vi i dag en sterk endring fra åpen kirurgi til 

kikkhullskirurgi (Regional kreftplan 72:2014). Slike endringer i medisinsk praksis skjer 

fortløpende og viser viktigheten av en kontinuerlig kompetanseutvikling. Dette 

medfører at eksisterende praksis og kompetanse kontinuerlig må oppgraderes for å 

sikre en ”up to date” pasientbehandling.  

 

Arbeidet i regi av Regionalt samhandlingsutvalg mellom KS og Helse Nord - 

kompetanseprosjektet28 skal styrebehandles av Helse Nord styret etter høring i løpet av 

våren 2014. Kompetanseprosjektet er sentralt i gjennomføringen av 

samhandlingsreformen og i den videre oppfølging av denne.  

 
 

                                                        
27 Jf styresak 23-2013/3 Strategi i Helse Nord – revidert  
28 For mer informasjon, se Helse Nord RHFs nettsider: www.helse-
nord.no/samhandling/category30076.html  

http://www.helse-nord.no/samhandling/category30076.html
http://www.helse-nord.no/samhandling/category30076.html
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5 Oppgaveglidning 
En egen arbeidsgruppe har arbeidet med oppgaveglidning i Helse Nord. 

Oppgaveglidning defineres av WHO som ”….en prosess der utvalgte oppgaver eller 

prosedyrer overføres fra den yrkesgruppen som i utgangspunktet har kompetansen for 

oppgaven, til en annen yrkesgruppe etter en viss opplæring, veiledning og 

kvalitetssikring.”29 

 

Arbeidsgruppen har kartlagt oppgaveglidning i Helse Nord, og kommet med noen 

forslag til videre utviklingsprosjekt. Oppgaveglidning må ta utgangspunkt i pasientens 

behov og pasientforløp, fordi løpende kompetanseplanlegging utledet av pasientforløp 

legger til rette for å identifisere naturlige oppgaveglidning på tvers av 

profesjonsgrenser.  En forutsetning er at det gis kompetanseheving i form av 

internopplæring eller formell utdanning. 

 

Oppgaveglidning forekommer i alle helseforetak i Helse Nord. For det meste oppstått for 

å løse konkrete oppgaver og initiert av avdelingene selv. Det stemmer godt med 

nasjonale funn fra kartleggingen til Helsedirektoratet.30 Oppgaveglidningene består som 

regel av en deling av konkrete oppgaver mellom faggrupper i en avdeling, basert på 

behov og kompetanse. Det er gjennomgående stor tilfredshet med oppgaveglidninger så 

lenge den er initiert fra avdelingene selv, mens de er tilsvarende utilfredshet med å 

overta oppgaver av administrativ og merkantil art,31 og i tilfeller der støttefunksjoner 

overføres til leger og sykepleiere. Avdelingene oppga det å gjeninnføre støttefunksjoner 

som en løsning for å frigi kliniske ressurser. Under kartleggingen ble det kun gitt 

tilbakemelding fra somatiske fag. De fleste oppgaveglidningene skjer mellom lege og 

sykepleier. 

 

 

5.1 Resultater fra kartlegging av oppgaveglidning i Helse Nord 
Oppgaveglidningen i Helse Nord kan systematiseres i tre hovedkategorier: 

1. Fra lege til sykepleier 

2. Mellom annet klinisk personell 

3. Fra merkantilt/administrativt til klinisk personell 

 

For mer inngående beskrivelse av oppgaveglidning i det enkelte helseforetak, vises til 

delrapporten Oppgaveglidning i Helse Nord (vedlegg 2c). I det følgende gjengis noen 

eksempel fra hvert av områdene. 

 

                                                        
29 Oversettelse av World Health Organization sin definisjon av Task-Shifting, hentet fra 
Kunnskapssenterets rapport 12-2013.  
30 Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet 2013. 
31 Hvorvidt dette defineres som oppgaveglidning kan diskuteres. Dagens personaladministrasjon stiller 
høyere krav til dokumentasjon, system og prosess fra leder. I Helsedirektoratets kartlegging blir økende 
grad av pasient- og personaladministrasjon meldt som oppgaveglidning  (22:2013). 
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5.1.1 Oppgaveglidning fra lege til sykepleier 

De fleste oppgaveglidninger skjer mellom lege og sykepleier ved at 

sykepleier/spesialsykepleier, og i noen tilfeller hjelpepleiere/helsefagarbeidere overtar 

enkelte, avgrensede oppgaver.  

Oppgaveglidningen innebærer at sykepleiere med spesialkompetanse utfører 

prosedyrer som: 

- Gipsing, behandling og vurdering av sår 
- Veiledning og gjennomføring av medikamentell selvbestemt abort 
- Ekkocardiografi og ultralydundersøkelser av bukaorta 

 

5.1.2 Oppgaveglidning mellom annet klinisk personell 

Kartleggingen avdekket noen tilfeller av oppgaveglidninger mellom andre klinikere enn 

leger og sykepleiere.  For eksempel: 

- Fysioterapeut gjør postoperative kontroller av protesepasienter  
- Bioingeniører har utvidede oppgaver innen patologi, medisinsk biokjemi og 

immunologi 
- Offentlig godkjent sykepleier assisterer ved polikliniske operasjoner og i 

operasjonsavdelingens utslusede enheter 
- Sykepleier og ernæringsfysiolog har utvidede oppgaver i tverrfaglig team for 

oppfølging og behandling av sykelig overvekt  
- Hjelpepleier/helsefagarbeider32 gjør EEG  
- Apotekteknikere holder legemiddellager og gjør legemiddelbestilling  

- Farmasøyter gjør samstemming av legemiddellister, opptak av 
legemiddelanamnese og legemiddelgjennomgang 
 

5.1.3 Oppgaveglidning mellom klinisk og administrativt/annet personell 

Omfatter i hovedsak tilfeller hvor klinisk personell har overtatt oppgaver innen 

logistikk, registrering, renhold og personaladministrasjon. Enkelte ga imidlertid 

tilbakemelding om at prosesser for å overføre slike ikke-kliniske oppgaver fra klinikerne 

til andre var satt i verk. Prosjektgruppen har valgt å fremheve de gode eksemplene:  

- Sekretærer gjør innkalling og koordinering av innleggelser 
- Kontortjenesten har overtatt oppgaver fra sykepleierledere 
- Avdelingsassistent gjør instrumenthåndtering og klargjøring av utstyr til 

operasjoner, bestilling av varer, lager mv.  

 

 

 

                                                        
32 Hjelpepleierutdannelse er utdannelsen som ble erstattet av helsefagarbeiderutdanningen. Begrepet 
hjelpepleier brukes derfor om de som er utdannet før reformen. 
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5.2 Kriterier for utviklingsprosjekt og forutsetninger for 

oppgaveglidning 
For at oppgaveglidning skal være aktuelt, er det avgjørende at pasientens opplevde 

kvalitet og faglige kvalitet er like god eller bedre. Arbeidsgruppen har fokusert på 

prosedyrekompetanse, der pasientens behov for helsetjeneste er i fokus. Såfremt 

behandlingen gis med like godt resultat og med samme kvalitet, kan oppgaveglidning 

føre til kortere ventetid for pasienten. Følgende kriterier bør legges til grunn ved videre 

utprøving: 

 

 Kvalitet – pasientopplevd og medisinsk kvalitet må være like god eller bedre   

 Pasientsikkerhet – jf pkt om kvalitet 

 Overføringsverdi – oppgaven må være utbredt og aktuell for flere avdelinger 

 Prosedyrekompetanse – fokus på aktuell prosedyre/aktivitet fremfor profesjon  

 Bør erstatte kompetansekritisk personell – dersom oppgaven kan utføres av 

andre enn lege, bør det vurderes om den kan overføres til andre enn sykepleiere 

 Effektivisering – i form av redusert tidsbruk, økt aktivitet, reduserte kostnader, 

ventetid eller fristbrudd 

 

Helsedirektoratets nasjonale kartlegging viste at oppgavedeling oppfattes å frigjøre tid 

til andre gjøremål, mer effektiv pasientflyt og økt jobbtilfredshet (2013:18). Det forelå 

imidlertid liten eller ingen skriftlig evaluering av oppgavedelingen, annet enn de spurtes 

opplevelse. Både i Helsedirektoratets og Helse Nords kartlegging av oppgaveglidning ble 

det gjentatte ganger påpekt at leger og sykepleiere har mange ikke-kliniske oppgaver 

som tar verdifull pasienttid. Dersom kompetansemangelen først og fremst er innen 

klinisk personell, vil gjeninnføring av støttefunksjoner som renhold, portører og 

helsesekretærer være et hensiktsmessig tiltak. Særlig helsesekretærer ble fremhevet 

som en gruppe det knytter seg store forventninger til. Helsesekretærene bør overta flere 

oppgaver innen administrasjon, registrering og kvalitetssikringsarbeid. Erfaringen fra 

UNN med kostverter viser at dedikert personell også gir gevinst ved å heve kvaliteten. 

Her organiserer kvalifisert personell matserveringen i den enkelte sengeposten som et 

tiltak for å frigjøre pleiepersonell. Kvaliteten vurderes som bedre da kostvertene har 

spisskompetanse på oppbevaring og depot av matvarer.     

 

For at oppgaver skal kunne deles med andre yrkesgrupper, må det gis nødvendig 

opplæring. Organisasjonen må være forberedt ha nødvendig endringskompetanse. 

Opplæring til oppgaveglidning kan i begrenset grad gis gjennom det etablerte 

utdanningssystemet siden videreutdanninger svært ofte gis som profesjonsrettede 

påbygninger. Det finnes for eksempel en rekke videreutdanninger for sykepleiere, men 

disse er i begrenset grad tilpasset andre grupper som helsefagarbeidere eller 

helsesekretærer. Sykepleiere kan bare til en viss grad fordype seg i kurs som gis til leger. 

Opplæring knyttet til oppgaveglidning er derfor ofte basert på intern opplæring og ikke 

på utdanning gitt gjennom utdanningsinstitusjonene. Dersom oppgaveglidning skal bli 
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mer utbredt, må utdanningssystemet bli mer fleksibelt på de områdene slike glidninger 

er ønskelig. Det vil gi gevinst ved at opplæringen får en formell kvalitetssikring. Dagens 

ISF-finansiering har visse hinder for innføring av systematisk oppgaveglidning.  

Fysioterapeuter har for eksempel ikke refusjonsrett for poliklinisk kontroll og 

oppfølging. I konsekvens virker det hemmende på oppgavedeling siden glidningen kan 

gi et direkte økonomisk tap. Refusjonsordningen må derfor gjøres profesjonsnøytral 

innen områder der oppgavedeling er ønskelig. 

 

5.2.1 Nasjonalt prosjekt oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten 

Helsedirektoratets oppfølging av prosjekt oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten vil 

fokusere på de fire områdene radiologi, patologi, endoskopi og operasjon. Områdene 

representerer flaskehalser i spesialisthelsetjenesten knyttet til behandling og 

diagnostikk, særlig innen kreft jf nasjonal kreftplan (18:2013). Arbeidsgruppen foreslår 

tiltak for tre av områdene. 

 

5.2.2 Arbeidsgruppens forslag til videre tiltak og utviklingsprosjekt  

 

1. Radiologi 

a) Videreutdanning av radiografer i beskrivende radiografi og sonografi. Forslag 

fra Helse Nords fagråd i radiologi iverksettes. Arbeidsgruppen mener dette 

bør utvides til også å omfatte videreutdanning i sonografi. 

b) Prøveforsøk der radiografer med kompetanse utfører enkeltprosedyrer (eks. 

innen sonografi og bildediagnostikk)   

 
2. Operasjonssykepleiere til sykepleiere eller andre 

Underdekning av operasjonssykepleiere gjør at det bør utredes i hvilke tilfeller 
operasjonssykepleiere kan erstattes av autoriserte sykepleiere eller andre 
personellgrupper. 
 

3. Endoskopi  

Opplæring av sykepleiere eller andre enn gastroenterologer til skopi for 
screening. Både opplæring av sykepleiere og generelle indremedisinere bør 
vurderes  

 
4. AMD (aldersrelatert maculadegenerasjon) 

Overføring av oppfølging, kontroll og injeksjoner fra lege til sykepleier. 
Behandlingen står for stor del av aktiviteten ved helseforetakenes øyeavdelinger. 
Erfaringer fra St Olavs hospital og Sykehuset Vestfold indikerer at dette er en 
praksis som Helse Nord bør ta i bruk. 

 
5. Helsesekretærer 

a) Kvalitets- og utviklingsarbeid: Kompetanseløft bør gis helsesekretærene slik 

at de settes i stand til å overta flere oppgaver innen pasientforløp, 
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kvalitetssikring og rapportering. Dette aktualiseres særlig av FIKS-prosjektet 

der behovet for systemstøtte og superbrukere øker 

b) Klinisk bruk: Helsesekretærene bør vurderes for flere kliniske oppgaver etter 

mal fra primærhelsetjenesten 

c) Aktiv rekruttering av gruppen. Helseforetakene må synliggjøre karriereveier 

og aktivt arbeide for å rekruttere 

d) Det bør opprettes et videreutdanningstilbud for helsesekretærer som er 

tilpasset behovet i spesialisthelsetjenesten 

 

6. Farmasøyter 

Aktuelle nye oppgaver er opptak av legemiddelanamnese, 

legemiddelgjennomgang og samstemming av legemiddellister. Innføring av 

rutiner for å sikre samstemming av legemiddellister og kvalitetssikre opptak av 

legemiddelanamnese er et tiltak i pasientsikkerhetskampanjen. I henhold til 

Oppdragsdokumentet for 2014 skal pasientsikkerhetskampanjens tiltak inngå i 

sykehusenes ordinære virksomhet 

  

7. Apotekteknikere 

Vedlikehold og oppfølgning av legemiddellager, bestilling av legemidler (ASL) 

som frigjør klinisk personell til pasientbehandling  

 

6 Avsluttende bemerkninger 
Dette arbeidet har lagt størst vekt på rekruttering, stabilisering og kompetanseutvikling. 

Ny kunnskap om beste praksis og endring i medisinske prosedyrer har betydning for 

kompetansebehovet. Dette siden involvert helsepersonell må inneha den kompetansen 

de trenger for å yte gode og sikre spesialisthelsetjenester. Den største utfordringen 

fremover er å finne løsninger som gir mer helsegevinst for samme ressursinnsats. Av 

denne grunn er hovedvekten lagt på tiltak som kan stabilisere og utvikle organisasjonen 

og medarbeiderne. Tiltak på organisasjonsnivå er å implementere den strategiske 

rekrutteringsmodellen og utvikle en HR-strategi. En utdanningsstrategi vil bidra til å 

stabilisere og utvikle, og et regionalt utdanningsutvalg kan bidra til en riktig fordeling og 

dimensjonering av kompetansen. På individnivå bør medarbeiderne utvikles gjennom 

kompetanseheving i form av nettverk, målrettede kurs, videreutdannelse og 

spesialisering som sikrer nødvendig og tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre en 

trygg og god pasientbehandling, undervisning og forskning.   

 

Den ønskede dreiningen i aktiviteten fra døgn til dag er gjort mulig blant annet gjennom 

den medisinske og teknologiske utvikling. Et eksempel er kikkhullskirurgi som krever 

langt mindre sykehusinnleggelser enn tidligere åpen kirurgi. Medisinske fremskritt 

(biologiske legemidler) i behandling av inflammatoriske lidelser (leddgikt, tarmlidelser) 

er andre eksempler som har gitt mindre behov for innleggelser.  
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Spesialisthelsetjenesten vil i fremtiden ha behov for spesialisering/kompetansehevning 

innen nye nisjeområder samtidig som breddekompetanse må ivaretas.  Dette stiller 

blant annet krav til grunnleggende IKT-kompetanse, kunnskap om E-helse, elektronisk 

samhandling, EPJ (elektronisk pasientjournal), telemedisin og administrative systemer. 

Mer bruk av bildediagnostikk og mer anvendelse av bildeteknologi i og under 

behandlingen vil gi større behov for radiologer, radiografer, ingeniører og fysikere. 

Fagområder som medisinsk fysikk, medisinsk informatikk, bioteknologi og andre 

teknologifag vil vokse. 

 

Enkelte spørsmål i prosjektets mandat er i begrenset eller liten grad omtalt i rapporten. 

Dette er bevisst valgt siden de dekkes av andre regionale planer. Seniorpolitikk er 

dekket av prosjektet som fulgte av styresak 40–2012 Seniorpolitikk i Helse Nord – 

evaluering og ny sak fremmes for styret den 26.2.2014. Ufrivillig deltid er tidligere 

kartlagt, jf sak 76–2011 Reduksjon av deltid i foretaksgruppen – oppfølging av styresak 60-

2011 Ufrivillig deltid – tiltak i helseforetakene etter kartlegging. Nasjonalt senter for 

samhandling og telemedisin (NST) i Tromsø har utgitt en utredning av telemedisinske 

tjenester som kan tas i bruk på kort og lang sikt i rapporten Telemedisin i rutinedrift. 

Forutsetninger og tiltak (NST-rapport 02–2011). Videre utredninger av telemedisin bør 

skje i regi av, eller i samarbeid med NST, som en nasjonal kompetansetjeneste for 

telemedisin og e-helse. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er en 

annen aktuell samarbeidspartner for analyse og vurderinger av fremtidige behov i 

tjenestene. 

 

Prosjektgruppen har ikke utredet konsekvenser av ny legespesialiststruktur ettersom 

arbeidet fortsatt pågår. Dette arbeidet forventes ferdigstilt etter sommeren 2014. En 

videre utredning bør knyttes opp mot bruken av private sykehus, institusjoner og 

avtalespesialister. I Helse Nord står avtalespesialistene for om lag en femtedel av all 

poliklinisk aktivitet, og innen enkelte fagområder er omfanget betydelig større.33 

Regjeringen ønsker å utvide antall avtalespesialister, blant annet som følge av 

innføringen av Fritt behandlingsvalg (FBV).34 Helse Nords gjeldende plan for 

avtalespesialister ble sist rullert i sak 119–2012 Rullering av plan for avtalespesialister og 

ny plan for avtalespesialister vil blir utarbeidet i 2015. 

 

Måling av pasienttilfredshet er vesentlig for sikre kvaliteten i tjenestene. Brukernes 

erfaringer er viktige i utviklingen av tjenestetilbudet.35 Fra 2014 skal 

brukermedvirkning i forskning styrkes og brukerrepresentanter vil bli observatører i de 

formelle samarbeidsorganene mellom utdanningsinstitusjonene og RHF-ene.36 

                                                        
33 Aktivitetsdata for avtalespesialister 2012. Norsk pasientregister 6/2013. Helsedirektoratet 2013. 
34 Helseminister Høies sykehustale: 
www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/taler_artikler/minister/taler-av-helse--og-omsorgsminister-
bent-/2014/sykehustalen.html?id=748853  
35 Jf Helse Nords strategi, www.helse-nord.no/maal-og-strategier/category4520.html  
36 Jf oppdragsdokumentet til Helse Nord 2013 og foretaksmøtet mai 2013. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/taler_artikler/minister/taler-av-helse--og-omsorgsminister-bent-/2014/sykehustalen.html?id=748853
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/taler_artikler/minister/taler-av-helse--og-omsorgsminister-bent-/2014/sykehustalen.html?id=748853
http://www.helse-nord.no/maal-og-strategier/category4520.html
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Sykdomsutviklingen tilsier en prioritering av kronikere, rus og psykisk helsevern.37 

Pasient- og pårørendeopplæring skal være en del av alle pasientforløp og det skal være 

etablert lærings- og mestringssenter (LMS) ved alle somatiske sykehus i Helse Nord. 38 

Styret for Helse Nord vedtok Status og utviklingsmulighet for pasient- og 

pårørendeopplæring i Helse Nord i sak 103–2012. Her ble det fremmet forslag til tiltak 

innen blant annet kvalitet, pasientforløp, samhandling og brukermedvirkning som nå er 

under implementering. 

 

I denne kompetanseplanen har fokuset primært vært på kliniske kompetansegrupper.  

I oppfølgingen av tiltakene vil det også være behov for å vurdere andre typer 

kompetanse. Det faglige knyttes stadig sterkere til en organisering langs pasientforløp 

og behandlingskjeder ut fra pasientenes behov.  Ledelse, logistisk og organisatorisk 

kompetanse er også viktig for gode og effektive pasientforløp. Kompetansebehovet 

påvirkes også av fysiske innretninger og administrative system som innføringen av felles 

kliniske IKT-systemer (FIKS). Denne storsatsingen skal gi en enhetlig praksis og sikre et 

grunnlag for gode regionale pasientforløp, samt innføre faglige 

beslutningsstøttesystemer. Det nye personalsystemet vil gi nye muligheter for langsiktig 

planlegging og oversikt over personellressursene på et detaljnivå vi tidligere har 

manglet. Dette vil øke behovet for blant annet gode administratorer, 

forbedringskompetanse og analyseferdigheter. En dynamisk organisasjon vil også 

trenge kompetanse om ledelse av komplekse team, endringsledelse og omstilling.  

 

  

                                                        
37 Plan for Helse Nord 2014-1017 (7:2013). 
38 Jf Status og utviklingsmulighet for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord (2012) 
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7 Oppsummering tiltak  
I dette kapittelet gis en oppsummering av prosjektgruppens forslag til tiltak fra arbeidet 

i underarbeidsgruppen og den regionale prosjektgruppen. Tiltakene er sortert etter 

kategoriene rekruttering, stabilisering og kompetanseutvikling.  

 

7.1 Rekruttering 
1. Innføre modell for strategisk rekruttering ved å: 

a. Profesjonalisere rekrutteringen ved å styrke lederkompetansen og 

standardisere prosedyrer og medtodikk 

b. Arbeide utadrettet med proaktivt, med omdømmebygging, 

profileringsstrategier og årshjul. Våre medarbeidere er ambassadører 

c. Ha en god personalpolitikk som fremmer godt arbeidsmiljø og 

medarbeiderskap 

d. Sikre rett og tilstrekkelig kompetanse og satse på praksisarenaen 

2. Regional HR-strategi basert på den strategiske rekrutteringsmodellen 

3. Sterkere satsning på praksisperioden/utdanning som rekrutteringsarena. Studenter 

i praksis må sees som på fremtidens arbeidstakere. Praksisfeltet må vise frem sin 

kompleksitet og attraktivitet som arbeidssted  

4. Mentorordning for nyutdannede 

5. Arbeide utadrettet 

6. Synliggjøre karriereveier for personell det er behov for 

7. Tiltak og virkemiddel for å rekruttere til videreutdanning og spesialisering 

8. Videreføre legeutdanningsprogram 

 

7.2 Stabilisering  
1. Personalpolitikk som gjør at arbeidsstedet fremstår som attraktivt faglig og 

organisatorisk 
2. Vektlegge fagutvikling og bidra til å skape fagnettverk 
3. Regionalisere medisinerutdanning og vurdere regionalisering av praksis for andre 

utdanninger 
4. Arbeide for gruppe 1–tjeneste for leger ved Nordlandssykehuset 
5. Regional styring og administrasjon av legestillinger 
6. Videreføre legeutdanningsprogram 
7. Mentorordninger 

 

7.3 Kompetanseutvikling 
1. Regional utdanningsstrategi der følgende elementer inngår: 

a) Utdanningsstrategi ut fra et fleksibelt og klinikknært perspektiv 

b) Kompetansebehov framover 

c) Fordeling av studenter mellom HF-ene 

d) Samspill mellom HR og fagsiden for å sikre praksisnærhet 
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e) Kartlegge hvilke nye faggrupper det er behov for særlig innen helseteknologi 

og innovasjon 

f) Etablere fag- og oppgavebase som kan brukes til studentoppgaver på alle nivå 

g) Satse på kvalitets- forbedrings- og forskningsprosjekter 

h) Sette av kvalitetsmidler 

i) Videreutvikle e-læring 

j) Ta i bruk Cronic Care modellen  

k) Større fokus på veiledning. Dette gjelder både for spesialisering av leger, og 

veiledning av sykepleiere 

l) Vurdere behov i utdanningen, eks for bruk av teknologi 

2. Utdanningsstrategier for kritiske personellgrupper som f. eks. spesialsykepleiere og 
sykepleiere med videreutdanning  

3. Etablere regionalt utdanningsutvalg med helseforetakene i Helse Nord og Helse Nord 
RHF 

4. Etablere prosjektdatabaser for kvalitetsutviklingsarbeid og studentoppgaver. 
Eksempelvis som kartotek over aktuelle problemstillinger for studentoppgaver eller 
problemstillinger som egner seg for kvalitets- og utviklingsprosjekt på masternivå og 
over39  

5. Oppgaveglidning som forbedrings- og utviklingstiltak. Rett kompetanse på rett sted 
gir bedre ressursutnyttelse og økt kvalitet 

6. Kommunikasjon og pasientveiledning som kompetansefelt bør gis større fokus. 
Dagens og fremtidens pasienter og pårørende har større behov for informasjon og 
veiledning knyttet til sin behandling og behandlingsvalg 

7. Videreutvikle veilederrollen for praksisfeltet 
8. Stabilisering og utviklingsarbeid må ha større plass. Undersøkelser av hva som 

rangeres som viktig fremhever de samme faktorene; Arbeidsmiljø, fagmiljø, 

fagutvikling og MTU   

9. Regionale fagplaner for fagområdene: Radiologi, anestesiologi og kirurgi 

10. Planer for andre kompetansekritiske personellgrupper som helsesekretærer, 

bioingeniører, farmasøyter og fysioterapeuter  

11. Styrking av sykehusenes utdanningsvirksomhet og koordinering av praksis og 

veiledning, kompetanseutvikling og opplæring, både lokalt og regionalt 

12. Hospiteringsordninger 

13. Stipendordninger og andre virkemiddel 

14. Veiledningsstillinger 

15. Oppgaveglidning innen områder som radiologi, operasjon, endoskopi, AMD-

behandling, legemiddelsamstemming og legemiddellager 

16. Tverrprofesjonell samarbeidslæring 

 

  

                                                        
39 Foreslås også som tiltak i Recruit and Retain basert på gode erfaringer fra prosjektets svenske partner. 
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Spesifisert mandat for Strategisk kompetanseplan fase 2  
Tiltaksplan for å møte utfordringene frem mot 2020 
 
Bakgrunn 
Spesialisthelsetjenesten er inne i en tid med særlig store endringer og utfordringer. 
Samhandlingsreformen, som er en omfattende helsereform, skal implementeres fra 2012 og i 
årene fremover. Reformen innebærer en betydelig overføring av oppgaver og ansvar til 
kommunene. Spesialisthelsetjenesten skal bli mer spesialisert, og skal også i større grad gi 
veiledning og opplæring overfor kommunene. Den demografiske utviklingen påvirker 
etterspørselen etter helsetjenester. De neste 50 årene vil man se en langvarig økning av 
andelen eldre i befolkningen. Sammen med utviklingen i helseforbruket generelt og flere 
pasienter i gruppen kronisk syke, vil dette være med på å øke presset på helsetjenesten. 
Fremtidens pasient har kunnskap om egne rettigheter og muligheter i behandling, og 
forventningene til tjenestetilbudet øker. Dette fremtidsbildet avdekker et behov for å tenke 
nytt om bruken av den tilgjengelige arbeidskraften og kompetansen til helsepersonell.  
 
De overnevnte faktorene, endringer i befolkningens sykdomsbilde, demografiske endringer, 
samt utviklingen av nye behandlingsmetoder og medisinsk teknologi, og det økte fokuset på 
pasientsikkerhet og kvalitet, gjør at spesialisthelsetjenesten må være under kontinuerlig 
utvikling for å møte behovene og sikre måloppnåelse. I møte med disse utfordringene må 
Helse Nord jobbe langsiktig og strategisk, her står arbeidet med en regional strategisk 
kompetanseplan sentralt.   
 
 
Arbeidets formål 
Administrerende direktør har gitt et hovedmandat for arbeidet med strategisk kompetanseplan 
22.04.2010. Etter utredningsarbeidet og kartleggingen av kompetanseutfordringer i Helse 
Nord som er utført i fase 1, er målet med fase 2 å utvikle en tiltaksplan for å møte 
utfordringene knyttet til (Helse Nord RHF 2010:2):  

• Rekruttering: Utvikle gode og effektive rekrutteringsprosesser 
• Stabilisering: Legge til rette for at arbeidstakerne blir i Helse Nord 
•  Utvikling: Systematisk og behovsrettet kompetanseutvikling 
• Avvikling av kompetanse: Avvikle kompetanse Helse Nord ikke har behov for 

Dette er et spesifisert mandat for fase 2, innenfor rammene av det gitte hovedmandatet fra 
AD.  



2 
 

 
Mål for fase 2: 
 
Tiltaksområde rekruttering: 

• Utvikle retningslinjer for gode rekrutteringsprosesser i Helse Nord 
• Utvikle tiltak for å bli en mer attraktiv organisasjon å jobbe i. 
• Presentere målrettede tiltak for personellgrupper med særlige 

rekrutteringsutfordringer, med fokus på både rekruttering og stabilisering.  
 
Strategisk bruk av og utvikling av kompetanse: 

• Videreutvikle det strategiske arbeidet med å ta i bruk arbeidskraftsreserven blant 
deltidsansatte  

• Utvikle tiltak for reduksjon av sykefravær og tidligpensjonering – øke 
arbeidsnærværet. Dette kan kategoriseres som stabiliseringstiltak. 

• Utrede muligheter for jobbglidning mellom helsefaglige profesjoner i Helse Nord 
• Utrede tiltak for systematisk og behovsrettet kompetanseutvikling, herunder:  

o Kompetanseplanlegging med utgangspunkt i pasientforløp 
o Løpende kompetanseplanlegging og personalplanlegging  
o Hjemmelsstyring og koordinering av spesialiseringsløpene for leger 
o Styrking av intern kompetanseutvikling (e-læring, prosedyredeling, 

simulatortrening o.l). Dette er tiltak som også kan virke stabiliserende på 
arbeidsstokken.  

• Utrede hvordan medisinsk og teknologisk utvikling, og nye sykehusbygg påvirker 
kompetansebehovet i tjenesten og foreslå tiltak for å møte disse kompetansebehovene 

• Utrede hvordan bruk av egnet fagpersonell i administrative støttefunksjoner kan bidra 
til å frigjøre tid for helsepersonell til behandling, forskning, innovasjon, utdanning av 
helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 

• Avstemme forslag med hva som anbefales i rullering av policy og plan for 
avtalespesialister (eieravdelingen ansvarlig). Strategisk bruk av avtalespesialister på de 
riktige fagområdene (og med hensyn til geografi) for å møte behovene frem mot 2020, 
må sikres i ny plan for avtalepraksis 

• Utvikling av det strategiske og operative samarbeid med utdanningsinstitusjonene 
(både med henblikk på rekruttering og muligheter for kompetanseutvikling) 

• Utrede tiltak for styrke kompetanse på området lærings- og mestringsarbeid, for å sette 
pasienter og pårørende i stand til å leve bedre med kronisk sykdom 

• Utrede tiltak for å sikre brukermedvirkning og å ta i bruk brukerkompetansen. 
• Utrede økt bruk av telemedisin, med utgangspunkt i tidligere prosjekter og utredninger 

på feltet  
• Utrede tiltak for å styrke samhandlingskompetanse og kompetanseutvikling i 

samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er et eget 
prosjekt ledet av Helse Nord, som skal utvikle en strategi for kompetanseutvikling 
rettet mot behov som følger av samhandlingsreformen. Primært ligger fokus på 
kompetansebehov i kommunene som får tildelt nye oppgaver, men også fokus på 
helseforetakenes forståelse for oppgaver og arbeidsmåter i førstelinjen. Utvikling av 
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helseforetakenes serverrolle overfor kommunene med henhold til å ivareta plikten om 
opplæring og veiledning. Prosjektleder sikrer dialog med ”Samhandlingsprosjektet” og 
at gråsoner mellom prosjektene drøftes og ivaretas på en god måte.  

 
Avvikle kompetanse: 

• Vurdere hvilken kompetanse Helse Nord trenger mindre av som følge av 
samhandlingsreformen og andre sentrale endringstrekk i helsevesenet 

• Utrede tiltak for å implementere dette – omskolering, omplassering, oppsigelser, 
legge om rutiner og metoder som endrer praksis. 

 
 
Styrende dokumenter for arbeidet 
Følgende styrende dokumenter legger rammer for utarbeidelsen av en kompetanseplan for 
Helse Nord: 
 
Samhandlingsreformen (St. meld. nr. 47 (2008-2009) innebærer en betydelig overføring av 
oppgaver og ansvar til kommunene. Spesialisthelsetjenesten skal bli mer spesialisert, og skal 
samtidig i større grad gi veiledning og opplæring overfor kommunene. Målet med reformen er 
å utvikle en langt tydeligere arbeidsdeling mellom kommunehelsetjenestene og spesialist-
helsetjenestene, der kommunen får en langt mer sentral oppgave enn i dag, med å koordinere 
tjenestene og drive aktivt forebyggende helsearbeid. Oppgaver og kompetanse skal også i en 
viss grad flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. 
Samhandlingsreformen påvirker kompetansebehovet i spesialisthelsetjenesten i to retninger.  
Kort oppsummert ventes økt behov for spesialkompetanse på store sykehus og samtidig økt 
behov for breddekompetanse på mindre sykehus. Sterkere behov for systematisk 
kompetanseoverføring mellom og på tvers av nivå, samt samhandlingskompetanse og 
systemkunnskap. Det ventes også økt kompetansebehov innen tverrfaglig teamarbeid, 
forbedring av arbeidsprosess og behandlingslinjer. 
 
Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) staker ut den politiske kursen for helse- og 
omsorgstjenestene, deri, spesialisthelsetjenesten fra 2011-2015. Nasjonal helse- og 
omsorgsplan beskriver hvordan både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må 
videreutvikles for å møte fremtidens utfordringer. I beskrivelsen av fremtidens 
spesialisthelsetjeneste er det fokus blant annet på teknologisk utvikling, tilbud til kronisk 
syke, samt spesialisthelsetjenestens samarbeid med og støtte til kommunene. Regjeringen 
fokuserer på at spesialisthelsetjenesten må styrke sin rolle også utenfor sykehusene. Tilbud i 
spesialisthelsetjenesten må videreutvikles for å understøtte kommunehelsetjenestens 
behandling av enkelte pasientgrupper. 
 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester trer i kraft 1.1.2012, og uttrykker mer konkret 
hvordan samhandlingsreformen overfører oppgaver til kommunehelsetjenesten og endrer 
rammene for spesialisthelsetjenesten.  Loven forplikter kommunene til å inngå 
samarbeidsavtaler med helseforetakene.  
 
Veileder for samarbeidsavtaler mellom kommuner og Regionale helseforetak/helseforetak  
Formålet med samarbeidsavtaler er å fremme samhandlingen mellom kommuner og helseforetak 
ved å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommune og helseforetak, og å 
etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder.  
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Strategisk kompetanseplan Helse Nord RHF Fase 1 (2011) beskriver kompetanseutfordringer 
knyttet til helsefaglige profesjoner i spesialisthelsetjenesten i nord, samt utdanningskapasitet 
og produksjon i Nord-Norge innen helsefaglig utdanning.  
 
Gjeldende fagplaner og sentrale strategier i Helse Nord 
Strategisk kompetanseplan må utarbeides med utgangspunkt i gjeldende fagplaner og sentrale 
strategier som legger føringer for virksomheten: 
 

• Regionalt traumesystem for Helse Nord (2010) Fagområde akuttmedisin 
• Plan for behandling av pasienter med akutt koronarsyndrom i Helseregion Nord 

(2004) 
• Rapport om avtalepraksis 2007-2015 - forslag til desentralisering, ambulering og nye 

hjemler (2006) 
• Tjenestetilbudet til barn i Helse Nord (2007) Fagområde barnemedisin 
• Regional handlingsplan for diabetes 2008-2013 
• Handlingsplan for folkehelsearbeid (2008) 
• Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, barsel og fødeslomsorg i Helse Nord 

(2010) 
• Tiltaksplan for fødselsomsorg 
• Handlingsplan for geriatri 2004-2008 (2004) 
• Handlingsplan for intensivmedisin (2008) 
• Organisering av elektiv ortopedi i Helse Nord (2011) 
• Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005-2015 (2005) 
• Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang i PHV (2012 - 2015) 
• Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007-2014 "Riktig, nært 

og helhetlig" 
• Handlingsplan for habilitering og rehabilitering 2004-2010 (2004) 
• Delplan for habiliteringstjenestene for voksne (2007, reg arb.gr)   
• Delplan for habiliteringstjenestene for barn (2007) 
• Koordinert plan for habiliteringstjenesten for voksne og barn (2010) 
• Handlingsplan i revmatologi 2008-2013 (2007, reg plan) 
• Smittevernplan 2008-2011 (reg plan) 
• Tuberkulosekontrollprogram Helse Nord 2008-2011 
• Forskningsstrategi Helse Nord 2010-2013 (inkluderer innovasjon) 
• Kvalitetsstrategi i Helse Nord (Styresak 2010) 

 
 

Arbeidets omfang, begrepsavklaring og avgrensning 
 
Målgruppe: Alle medarbeidere, ledere, fremtidige ledere og samarbeidspartnere innen 
området, tillitsvalgte og verneombud, samt personell i kommunene der dette er avtalefestet. 
 
Begrepsavklaring: Kompetanse er kunnskap, dyktighet, motivasjon og vilje til å løse en 
bestemt oppgave. Erfaringsbasert innsikt, evne og vilje til å bruke andre sin kompetanse som 
må til for å løse bestemte oppgaver.  
 
En måte å sortere begrepet kompetanse på er etter type oppgave: 

• Faglig kompetanse- kunne utføre oppgaver på en faglig god måte 
• Administrativ kompetanse- kunne organisere ressurser og (rett)lede andre, ta ansvar 
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• Personlig kompetanse- egenskaper som fleksibilitet, kreativitet og humør 
• Sosial kompetanse- ha evne og vilje til å samarbeide og kommunisere 
• Læringskompetanse- ha dyktighet og vilje til å skaffe seg ny kunnskap 

 
Strategisk kompetanseplan fase 2 vil vektlegge de mest operasjonaliserte aspektene ved 
kompetansebegrepet, faglig og administrativ kompetanse i form av formalisert utdanning eller 
sertifisering. Det erkjennes at læringskompetanse vil bli stadig viktigere i helsetjenesten som 
er i rask endring, med ny teknologi, nye arbeids- og behandlingsformer.  
 
Avgrensning 
Det må trekkes opp grenser for hvilke oppgaver som bør gjøres regionalt og hva det enkelte 
helseforetak skal håndtere.  
 
Rammebetingelser: 
Arbeidet i fase 2 avsluttes med styresak i form av forslag til Strategisk kompetanseplan med 
tiltak for å møte utfordringene i et 2020-perspektiv.  
 
HELSEMOD viser at utfordringsbildet vil endre seg etter 2020, da vil den sterke veksten i 
personer over 80 år inntreffe. Særlig etter 2020 vil også rammene for finansiering av 
velferdsstaten, og dermed også den offentlige helsetjenesten endres (Texmon og Stølen 
2009:28).  
 

Etter hvert som veksten i Statens pensjonsfond – utland ventes å stoppe opp på grunn 
av avtakende oljeproduksjon, kan mulighetene for vekst i offentlig tjenesteproduksjon 
bli mindre enn det de har vært i de siste årene. En kraftig økning i utgiftene til 
alderspensjon (selv etter pensjonsreformen) som følge av en kraftig økning i tallet på 
eldre og større omfang av opparbeidede rettigheter til tilleggspensjon, drar i samme 
retning. Derfor er det rimelig å legge til grunn avtakende vekst i offentlig 
tjenesteproduksjon i årene etter 2015 sammenlignet med den gjennomsnittlige veksten 
observert de siste ti årene.  I kombinasjon med tiltakende vekst i tallet på eldre, 
innebærer dette at det finansielle handlingsrommet for ytterlig økning i standarder og 
dekningsgrader vil avta merkbart fra rundt 2020. 

 
Gapet mellom tilgang og etterspørsel etter helsepersonell vil dermed i størst grad komme etter 
2020 som følge av de overnevnte faktorer, der særlig den demografiske utviklingen har sterk 
påvirkning (Texmon og Stølen 2009:37). Det vil derfor være behov for å revidere 
kompetanseplanen for å møte det nye utfordringsbildet etter 2020. Strategisk kompetanseplan 
antar på bakgrunn av dette et 2020-perspektiv. Dette er også i tråd med mål i 
oppdragsdokument 2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Nord RHF 
(Helse- og omsorgsdepartementet 2012:18):  
 
  

Det er analysert og fremlagt planer for fremtidig kompetanse- og personellbehov i 
2020-perspektiv, jf. tilleggsdokument til oppdragsdokument 2011  

 
Forankring 
Både styringsgruppen som helhet og det enkelte medlem av styringsgruppen har et ansvar for 
å forankre arbeidet i de miljøer i de utgår fra. Sentrale forankringspunkter i Helse Nords egen 
organisasjon er: 

• Direktørmøte i Helse Nord 
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1 Sammendrag 
Helse Nords utredning Strategisk kompetanseplan fase 1 (md. 2012) viste at det i årene 

fremover vil bli stor mangel på blant andre spesialsykepleiere og sykepleiere med 

videreutdanning. Sykepleierne er den største gruppen i helse- og sosialtjenesten og står 

for 38 prosent av årsverkene i de somatiske sykehusene (SSB 2012:50). 

 

Strategisk kompetanseplan fase 1 kartla og utredet kompetansebehovene fremover. 

Målet for fase 2 er å lage en tiltaksplan for å rekruttere, stabilisere, utvikle og avvikle 

kompetanse i Helse Nord.1 Denne rapporten kartlegger og vurderer hvordan foretakene 

i Helse Nord arbeider med å sikre kompetanse, og forslag til tiltak legges frem fra 

arbeidsgruppen. 

 

Alle helseforetakene i Helse Nord2 har virkemidler som stimulerer til videreutdanning 

innen anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie (ABIKO). I tillegg er det 

virkemiddel som stimulerer til videreutdanning innen andre fagområder etter behov. 

Virkemidlene varierer, men inneholder ofte økonomisk støtte og bindingstid. 

Helseforetakene har også etablert ordninger som stimulerer til annen 

kompetanseheving det er behov for. Ordningene er lokale og tilpasset virksomhetens 

behov. Vår kartlegging gir en klar pekepinn på at jo gunstigere ordningene er, jo flere 

søker videreutdanning. Det er regionale forskjeller i søkningen til ABIKO. Mens Norges 

Arktiske Universitet – UiT har opprettet ekstra studieplasser innen operasjonssykepleie 

på forespørsel fra UNN, har Universitetet i Nordland (UiN) ledige studieplasser innen 

både operasjons- og intensivsykepleie.   

 

Praksisperioden er ansett som den fremste rekrutteringsarenaen. Helseforetakene bør 

legge ned stor innsats i å gjøre seg attraktiv som arbeidsgiver når studentene er i 

praksis, og slik sørge for at dagens studenter er morgendagens arbeidstaker. God 

praksis er en investering i fremtiden, og det må tilrettelegges for god faglig praksis så vel 

som praktisk veiledning i praksisperioden. Det bør legges til rette for studentoppgaver 

ved å etablere ordninger for kvalitetsutvikling og praksisforskning.  

 

Ingen av helseforetakene har en langsiktig strategi for utdanning og kompetansebehov 

innen sykepleierfaget. Arbeidsgruppen foreslår derfor at det utarbeides en regional 

utdanningsstrategi som grunnlag for lokale handlingsplaner. For å sikre samspill mellom 

utdannings- og praksisinstitusjonene, foreslås at det opprettes et regionalt 

utdanningsutvalg som kan samordne regionens kompetansebehov og rette felles 

bestilling mot utdanningssiden. Det regionale utdanningsutvalget kan bli et gode for 

både helseforetakene og utdanningssiden ved at Helse Nords behov kan meldes 

utdanningssiden i god tid og gi rom for et regionalt samarbeid om blant annet 

fagområder, dimensjonering og plassering av praksisplasser.  

                                                        
1 Jf. prosjekt strategisk kompetanseplan fase 2 sitt mandat 
2 Unntatt Sykehusapotek Nord HF 
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Arbeidsgruppen mener det må satses tungt på stabilisering og utvikling for å dekke 

kompetansegapet. Suksesskriterier er et godt arbeidsmiljø, gode muligheter for 

fagutvikling og oppdatert medisinsk-/teknisk utstyr.   

 

Av stabiliserings- og utviklingstiltak foreslås en sterkere satsning på fagutvikling 

gjennom fagnettverk og fagforum på helseforetaksnivå, og muligheter for 

videreutdannelse og kompetanseheving for den enkelte.  

 

Samfunnsutviklingen dreies i retningen av økende grad av akademisering. Dersom 

dagens ABIKO-fag gjøres om til mastergrader, betyr det at studietiden forlenges. På 

grunn av helseforetakenes akutte behov for spesialsykepleiere innen flere områder, må 

det inntil videre sikres at en omlegging til mastergrad ikke er til hinder for at ABIKO-

utdanning kan tas uten å måtte fullføre et helt masterløp. Spørsmålet om mastergrad for 

sykepleiere, hvilken type master som er ønskelig (vitenskapelig, erfaringsbasert, klinisk) 

og videre utvikling er for sammensatt til at arbeidsgruppen har kunne gi en entydig 

anbefaling. Dog vil endret demografi, medisinsk utvikling og samhandlingsreformen øke 

kompleksiteten i spesialisthelsetjenesten, og med det også behovet for kompetanse. 

Særlig vekst i behovet ventes innen ABIKO, indremedisin, jordmor og veiledning. Det 

antas videre at kompetansebehovet innen psykisk helsevern og rus fortsatt vil øke. 

Tilsvarende gjelder for mottaksmedisin. Behovet for veiledning av både pasienter, 

pårørende og i undervisningssammenheng vil øke fordi pasienter og pårørende har 

større behov for informasjon og kommunikasjon. Morgendagens pasienter vil forvente å 

kunne delta i beslutninger om egen helse, og det øker behovet for 

veiledningskompetanse. Større innslag av spesialiseringer og videreutdanninger krever 

et forberedt apparat og skjerper kravet til veiledningskompetansen i helseforetakene. 

Stadig økt og kompleks bruk av medisinsk-/teknisk utstyr og økt bruk av IKT (bla 

gjennom FIKS3), innebærer et større behov for teknologisk kompetanse.     

                                                        
3 Felles innføring av kliniske systemer i Helse Nord 
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2 Innledning og bakgrunn 
Denne rapporten er utarbeidet av en underarbeidsgruppe til prosjektet strategisk 

kompetanseplan fase 2. Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer: 

  

 Linn Gros Helse, prosjektleder Helse Nord RHF 

 Hege Roland Persson, avdelingsleder klinisk utdanningsavdeling 

Universitetssykehuset Nord-Norge (heretter UNN) 

 Unni Kåsereff, fagrådgiver kliniske utdanningsavdeling UNN (tre møter) 

 Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver fabstab Helgelandssykehuset 

Konserntillitsvalgt Sissel Alterskjær UNIO 

 Astrid Jacobsen, leder seksjon for kunnskapsbygging, Nordlandssykehuset  

 Nora Frydendal Hoem (et møte), seksjon for kunnskapsbygging 

Nordlandssykehuset 

 Marianne Vanem, prosjektleder Recruit and Retain Finnmarkssykehuset  

 Tove Cecilie Kristensen, prosjektmedarbeider Helse Nord RHF 

 Bodil Svendsgård, visedekan Universitetet i Nordland (UiN)  

 Nanna Hauksdottir, prodekan helsefak UiT Norges Arktiske Universitet  

 

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte 15. mai 2013 og hadde totalt fem møter. 

Strategisk kompetanseplan fase 1 viste at det frem mot 2020 vil oppstå et betydelig gap 

mellom tilgangen til, og behovet for sykepleiere med videreutdanning og 

spesialsykepleiere i Helse Nord.4 Det er særlig ABIKO,5 jordmor og videreutdanning 

innen psykisk helsevern og rus som antas å bli kompetansekritiske områder. I tillegg 

forventes et udekket behov for sykepleiere med videreutdanning innen 

helsepedagogikk, geriatri, diabetes, lunge og demens og alderspsykiatri.6 

Oversikten over spesialsykepleierne i Helse Nord fra strategisk kompetanseplan fase 1 

(heretter fase 1) viste at en stor andel av spesialsykepleierne var over 50 år, noe som 

tilsier en stor naturlig avgang de nærmeste 10-15 år. Sykepleiergruppen har også lavere 

gjennomsnittlig pensjonsalder og kortere arbeidstid enn andre yrkesgrupper i 

helseforetakene (Fase 1 2011). Det har lenge vært et mål å tilby heltidsstillinger og å 

redusere ufrivillig deltid i Helse Nord, og det har vært gjennomført flere kartlegginger av 

deltid i helseforetakene.7  

  

  

                                                        
4 Strategisk kompetanseplan fase 1. Helse Nord RHF 2011. 
5 ABIKO er en forkortelse for anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie. 
6 Behovsvurderingene er gjort på bakgrunn av fremskrivninger fra HELSEMOD 2008. 
7 Se f.eks. styresak 60-2011 Reduksjon av deltid i foretaksgruppen og sak 72-2011 Reduksjon av deltid i 
foretaksgruppen – oppfølging av styresak 60-2011. 
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2.1 Arbeidsgruppens mandat  
Arbeidsgruppens mandat er som følger: 

2.1.1 Tiltaksområde rekruttering:  

1. Arbeidsgruppen skal kartlegge og vurdere hvordan det jobbes med rekruttering 

til spesialisering i ABIKO (anestesi, barn, intensiv, kreft og operasjon) og andre 

videreutdanninger for sykepleiere.  

 

2. Arbeidsgruppen skal foreslå tiltak for rekruttering og stabilisering av 

sykepleiegruppen.  

 

2.1.2 Tiltaksområde strategisk bruk av og utvikling av kompetanse: 

1. Arbeidsgruppen skal vurdere hvilke videreutdanninger for sykepleiere det blir 

størst behov for fremover.   

 

2. Arbeidsgruppen skal drøfte spesialisthelsetjenestens kompetansebehov frem 

mot 2020 og vurdere hvilken utdanningsstruktur for videreutdanning og 

spesialisering av sykepleiere som best møter behovene.  

 

2.2 Rapportens struktur og innhold 
Rapporten er oppbygd slik at hvert kapittel innleder med en beskrivende del etterfulgt 

av arbeidsgruppens diskusjon og vurdering.  

 

I kapittel tre presenteres først en oversikt over helseforetakenes ulike 

rekrutteringsstrategier og tiltak rettet mot spesialisering til ABIKO og andre 

videreutdanninger. Deretter følger arbeidsgruppens diskusjon og vurdering, før det til 

sist listes opp forslag til tiltak for å rekruttere, stabilisere og utvikle kompetanse.  

 

Kapittel fire gir først en oversikt over sykepleiernes mange spesialiserings- og 

videreutdanningsmuligheter. Deretter følger arbeidsgruppens vurdering av dagens 

utdanningsstruktur og muligheter. I diskusjonen fremkommer også hvilke 

spesialiserings- og videreutdanninger arbeidsgruppen mener det vil være størst behov 

for fremover.  

 

Rapporten siste del presenterer først funn fra kartleggingen i fase 1, og noen sentrale 

fagplaner som antas å ha innvirkning på behovet. Til sist kommer arbeidsgruppens 

diskusjon om fremtidens behov. 
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3 Rekruttering til ABIKO og andre videreutdanninger for 

sykepleiere 
 

De enkelte helseforetakene i Helse Nord har egne ordninger for å rekruttere studenter 

til ABIKO-utdanningene. Oversikt over rekrutteringsstrategi og virkemiddel per 

helseforetak er satt opp i tabellform for å gi bedre oversikt. 

 

Tabell 1: Oversikt over strategi og virkemiddel for videreutdanning av ABIKO-

sykepleiere etter helseforetak 

 
Helse- 
foretak 

Strategi/virkemiddel Finansiering fra 
arbeidsgiver 

Sikret jobb 
etter videreutd. 

Videreutd. 

Finnmarks-
sykehuset  

Stipend til15 stykker per  
mai 13.  
Årshjul.  
Rekrutteringstiltak direkte 
mot sykepleiere i utdanning.  
Rekrutteringsfilm. 
 

Stipend 
  

2 år bindingstid ABIKO 
+ jordmor 

UNN Fra 2011: Opprettet 70 
utdanningsstillinger. 
Kommunikasjonsplan 
Åpen dag i ferdighets- og 
simuleringssenteret og 
operasjonsavdelingen. 

 

Tarifflønn  
 

2,5 år 
bindingstid for 
alle unntatt kreft 
som har 2 år 

ABIKO 

Nordlands- 
sykehuset 

Stipend til 27 studenter: 
0 anestesi  
8 barn  
12 intensiv  
2 operasjon 
5 kreft 
 

Stipend av ulik størrelse. 
De fleste lik kr 200 000 
Rekrutteringssvake fag 
som operasjon på 
lokalsykehusene gir kr 
300 000 per år.  
I tillegg gis reisestipend til 
studenter fra 
lokalsykehusene.  

2 år bindingstid  Siste kull: ABIKO, 
unntatt anestesi 
 

Helgelands-
sykehuset 

Stipend til 7 studenter:  
1 anestesi  
0 barn 
1 intensiv 
3 operasjon  
1 kreft 
1 jordmor 

Stipendet er på kr 
225 000 pr år 

2 år bindingstid   ABIKO 
Unntatt barn 
+ jordmor  
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Tabell 2: Oversikt over målsettinger og måloppnåelse tiltak 
Helseforetak Mål Måloppnåelse Antall studenter 

gjennomført? 
Nye planer 

Finnmarks-
sykehuset  

20 per år 
Kampanje fra klinikkene. 
Markedsførebehov 
fremover for ABIKO + 
jordmor (unntatt barn 
som ikke har 
rekrutterings-
utfordringer).  
 

40 % økning i søknader 
til videreutdanninger 

2012-2013:  
12 studenter startet 
utdanningen med 2 
års bindingstid. 
Samtlige har fullført.  
 
Alle unntatt en er 
fortsatt ansatt.  
 
 

 

UNN Å ha virkemiddel som 
sikrer rekruttering til 
ABIKO 

40 % økning i søknader 
til videreutdanninger 
etter opprettelse av 
utdanningsstillinger. 
 
Innvilgede stipend: 
2009–2010 = 37 
2010–2011 = 38 
 
Innvilgede 
utdanningstillinger: 
2012–2013 = 63  
2013–2014 = 71 

2009–2010 
Stipendordning, 37 
stud. startet  
33 fullførte. 
2010–2011 
Stipendordning, 
38 studenter startet, 
36 fullførte. 
2012–2013 
Avsatt midler til 73 
utdanningsst. 
62 startet,  
53 fullførte. 
Sluttet: 5 intensiv, 2 
fra operasjon, 1 
anestesi, 1 kreft. 
2013–2014 
71 startet august. 
Pr. medio okt. har 3 
av 20 sluttet på 
operasjon. 
Ingen av de 4 
rekrutteringsstilling-
ene har sluttet. 

Videreutdanning 
helsepedagogikk. 
 
Det er ikke gjort 
noen vedtak 
angående 
videreføring av 
utdanningsstillinger. 

Nordlands- 
sykehuset 

Utdanne 30 pr. kull (over 
1,5 år).  
Prioritere etter 
kompetansebehovet. 

Periodevis problemer 
med å få søkere til 
utdanninger med 
definert størst behov, 
samt med å rekruttere 
de beste p.g.a. 
betingelsene. 

 Vurderer å øke 
stipendene og bedre 
de økonomiske 
rammer. 

Helgelands-
sykehuset 

Rekruttere og utdanne de 
spesialsykepleiere og 
jordmødre vi har behov 
for. 

Utfordrende å 
rekruttere de vi helst 
ønsker til 
videreutdanning innen 
noen fagområder. Mye 
p.g.a. dagens 
finansieringsordning. 

God fullføringsgrad Ønske om at det i 
hovedsak skal være 
like lønns og 
arbeidsvilkår for alle 
studenter i regionen. 
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Tabell 3: Oversikt over strategi og virkemiddel for videreutdanning av 

sykepleiere innen andre fagområder enn ABIKO etter helseforetak 
Helseforetak Strategi/virkemiddel Finansiering fra 

arbeidsgiver 
Sikret jobb etter 
videreutdanning 

Videreutdanninger/
mastergrader 

Finnmarks-
sykehuset  

Jordmor behandles som 
regler for ABIKO. 
Det samme for andre 
videreutdanninger 
Finnmarkssykehuset har 
behov for. 

Permisjon med lønn for 
deltidsstudiene. 

Ja  Hjerte, lunge, geriatri, 
diabetes, dialyse, 
nyre, psykisk 
helsearbeid (master 
og videreutd.), 
familieterapi, 
miljøterapi 
helsepedagogikk, 
kliniske mastere, samt 
diverse 
lederutdanninger. 

UNN Klinikkene i UNN gir 
økonomisk støtte 
(permisjon med lønn, 
økonomisk støtte til reise 
og opphold) til 
sykepleiere innen 
fagområder i henhold til 
kompetanse/strategiske 
behov. I tillegg gis det i 
stor grad støtte til andre 
faggrupper. 

Videreutdanninger får 
perm med lønn i ulik grad. 
Det gis økonomisk støtte  
til dekke av reise- og 
boutgifter ved 
utdanninger andre steder 
i landet, samt i nordiske 
land.  
 
Som hovedregel gis det 
permisjon med lønn 
knyttet til teorisamlinger.  
 
Bindingstid. 
 
Jordmorutdanning 
finansieres ikke av UNN. 

Ja. Disse er 
allerede i et fast 
ansettelsesforhold. 

Master i helsefag. 
Studieretninger: 
Helse- og 
omsorgstjenester til 
eldre, helsesøsterfag 
og psykisk helse.  
Master i sykepleie. 
Kliniske videre-
utdanninger med 
fordypning i hjerte, 
lunge, infeksjon og 
akuttsykepleie. 
Videreutdanning 
innen psykisk 
helsearbeid, 
palliasjon, hygiene, 
diabetes, 
helsepedagogikk, 
uroterapi. 
Lederutdanning. 

Nordlands- 
sykehuset 

Det gis permisjon med 
lønn, samt dekning av 
reise og opphold til 
sykepleiere innen 
fagområder i henhold til 
kompetanse- strategiske 
behov i vårt foretak.  
I tillegg gis det støtte i 
uttalt grad til andre 
faggrupper. 

For videreutdanning i 
psykisk helsearbeid gis 
stipend som for ABIKO.  
 
Øvrige får permisjon med 
lønn i ulik grad. I tillegg 
gis støtte til å dekke 
kostnader til reise- og 
boutgifter. 

Ja. Disse er 
allerede i et fast 
ansettelsesforhold. 

Videreutdanning 
innen psykisk 
helsearbeid, reuma, 
diabetes, dialyse, 
spiseforstyrrelse, 
familieterapi, nyre, 
kunnskapsbasert 
praksis, kliniske 
mastere, 
gruppepsykoterapi, 
diverse 
lederutdanninger, 
miljøterapi. 

Helgelands-
sykehuset 

Det jobbes mot større 
grad av samkjøring på 
overordnet og strategisk 
nivå. I dag er det hvert 
sykehus som avgjør hvor 
mange stipend de har 
anledning til å gi. 

Ønske om at det i 
hovedsak skal være like 
lønns- og arbeidsvilkår for 
alle ABIKO og 
jordmorstudenter i 
regionen 

Ja, alle er fast 
ansatt i sykehuset 

Videreutdanning i 
psykisk helsearbeid, 
reuma, dialyse og 
lungesykepleie, 
palliasjon og rus, samt 
kliniske mastere. 
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Tabell 4: Oversikt over målsettinger og måloppnåelse tiltak for andre 

videreutdanninger enn ABIKO 
Helseforetak Mål Måloppnåelse Antall studenter 

gjennomført? 
Nye planer 

Finnmarks-
sykehuset  

Følger årshjul der studenter i 
praksis er hovedmålgruppen. 
Fornøyde studenter etter endt 
praksis = mulig ansatte = mulig 
videreutdanning. 

  Samarbeid med UNN 
om nye 
studieplasser og 
med UiT for å dekke 
gapet mellom behov 
og etterspørsel.  

UNN Klinikkene i UNN gir ansatte 
mulighet for mastergrad, 
videre- og etterutdanning for å 
dekke kompetansebehovet 
innenfor definerte områder. 

Rekruttering til 
utdanning i 
hovedsak gjennom 
etterspørsel fra 
leder og for noen 
utdanninger på 
initiativ fra ansatt. 

 Videreutdanning i 
helsepedagogikk i 
samarbeid med 
HiN.8 
Videreutdanning i 
praksisveiledning i 
samarbeid med UiT. 

Nordlands- 
sykehuset 

Å dekke behov for kompetanse 
innen de fag som der er kartlagt 
et behov. Å rekruttere 
sykepleiere til stillinger med 
faglige utviklingsmuligheter. 

Delvis dekkes 
kompetanse- 
behovene ved 
tilbud om 
videreutdanning/
master. 

 Årlige tiltak og 
utdanningsforløp 
basert på 
kompetanse- 
kartlegging i 
foretaket. Planene 
tilpasses de behov 
som er aktuelle. 

Helgelands- 
sykehuset 

Til enhver tid å ha tilgengelig 
den kompetansen 
virksomheten har behov for. 
Sørge for å vedlikeholde 
eksisterende kunnskap og 
kompetanse hos personellet. 

Stimulere til 
egenutvikling samt 
bidra med stipend 
og arbeidstids-
tilpasning slik at 
kompetanse-
heving og studier 
kan gjennomføres. 

 Ha 5-års planer for 
behov for 
videreutdanning, 
bruker disse aktivt i 
planlegging. 
Revurderer behov 
hvis oppgaver og 
kompetansebehov 
endres. 

 

 

3.1 Helseforetakenes ulike ordninger for å rekruttere til 

videreutdanning 
Alle helseforetakene i Helse Nord9 har diverse økonomiske støtteordninger for å 

stimulere til videreutdanning for sykepleiere. Slike tiltak har vært nødvendig å 

iverksette for å dekke behovet for spesialsykepleiere og sykepleiere med 

videreutdanning. Tiltakene varierer, og ved UNN kan sykepleiere som fyller kravene 

søke utdanningsstillinger innen ABIKO. For særlig etterspurte og relevante 

videreutdanninger som uroterapi, innvilges lønn under teorisamlinger og 

oppgaveskrivning. Økonomiske goder under videreutdanning og spesialisering har 

gjennomgående bindingstid. I de andre helseforetakene gis økonomisk støtte i form av 

stipend.  

 

  

                                                        
8 Høgskolen i Narvik 
9 Unntatt Sykehusapotek Nord 
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Det er visse grunnleggende forskjeller mellom stipend og utdanningsstillinger.   

Utdanningsstilling Stipend 
Lønn (tariff etter reell ansiennitet, dvs. maks kr 
403 000 for 100 % stilling).  
Sosiale rettigheter som ansatt. 
 
 
Arbeidsplikt i studiefri perioder.  
Lønnes etter ordinære vilkår i studiefri perioder 
(tariff, med alle tillegg). 
5 uker ferie (kommer til fradrag fra studiefri 
perioder). 
Bindingstid. 

Engangsbeløp (mellom ca. 200 000 til 300 000). 
 
Ingen sosiale rettigheter som arbeidstaker (dvs. 
ikke rett til sykepenger, fødselspenger, 
pensjonspoeng mv.). 
Arbeidsplikt i studiefri perioder. 
Lønnes etter ordinære vilkår i studiefri perioder 
(tariff, med alle tillegg). 
5 uker ferie (kommer til fradrag fra studiefri 
perioder). 
Bindingstid. 

 

Kostnaden per utdanningsstilling ved UNN er beregnet til kr 400 000 per student per år. 

For 2013 er det budsjettert med 71 studenter, i alt kr 28,4 mill. Beregnet kostnad dekker 

kun grunnlønn, dvs. uten tillegg, arbeidsgiveravgift, pensjonsinnbetaling og forsikring. 

Kostnaden for stipend varierer fra om lag kr 200 000 og kr 300 000 per student per år. 

Merkostnaden per student er dermed betydelig. 

 

Alle helseforetakene i Helse Nord har tiltak for å øke rekrutteringen til ABIKO-studier. I 

hovedsak rekrutteres studentene foretaksinternt. Sykepleiermangelen har vært størst 

ved UNN, særlig innen operasjon. UNN har derfor satset stort for å øke søkermassen til 

ABIKO og bruker mange ulike kanaler i rekrutteringen. Tiltak inkluderer blant annet e-

post til alle ansatte sykepleiere, informasjon om studieordningen på UNN sine intranett- 

og internettsider, plakater og stands i hele foretaket, annonsering i Sykepleien og 

lokalaviser. I tillegg ble det arrangert åpen dag ved simulerings- og ferdighetssenteret og 

operasjonsavdelingen ved UNN Tromsø. Satsningen til UNN ga ved siste opptak en 40 % 

økning i antall søkere til ABIKO. Det gir arbeidsgiver langt flere valgmuligheter ved 

ansettelse. Imidlertid er den direkte kostnaden ved utdanningsstillinger langt høyere 

enn stipendordningene. Dog kan det tenkes at en på sikt kan øke stabiliteten og 

derigjennom spare inn på rekruttering og vikarleie. Andre utdanningsinstitusjoner som 

tilbyr ABIKO har merket nedgang i søkertallene etter at UNN innførte 

utdanningsstillinger. Helse Nord er en liten helseregion og mange kjenner til de ulike 

ordningene i regionen. På grunn av kravet om minst to års praksis forut for 

spesialisering, kjennetegnes studentene av å være relativt mer etablerte enn mange 

andre studentgrupper. Yrket er kvinnedominert, noe som gjør at spesialiseringen ofte 

sammenfaller med en livsperiode som ellers preges av etablering og tilhørende 

forpliktelser.  Den relativt større søkermassen til videreutdanning innen ABIKO ved 

UNN/UiT gir sterke indikasjoner på effekten av de økonomiske virkemidlene.  

 

Per nå har fire helseforetak innført utdanningsstillinger. Det er sykehusene i Levanger 

og Namsos, som gir utdanningsstillinger innen operasjon, intensiv, anestesi og akutt.10 I 

                                                        
10 Trønderavisa 7.9.13 http://www.t-a.no/nyheter/article8236983.ece#.Ui3ECtnlx-k.facebook  

http://www.t-a.no/nyheter/article8236983.ece#.Ui3ECtnlx-k.facebook
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tillegg har Oslo Universitetssykehus (OUS) opprettet utdanningsstillinger innen anestesi 

fra høsten 2013 for studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

 

Selv om helseforetakene til en viss grad arbeider strategisk for å rekruttere sykepleiere 

til spesialisering og videreutdanning, har ingen av foretakene en utdanningsstrategi å 

styre etter. Planer legges derfor etter kjente behov her og nå.  

  

3.2 Arbeidsgruppens diskusjon og vurdering 
Arbeidsgruppens erfaring er at ulikheten i betingelsene mellom utdanningsstillinger og 

stipend for utvalgte grupper skaper støy og misnøye blant studentene. I tillegg skapes en 

uheldig konkurransesituasjon mellom utdanningsinstitusjonene. Få andre yrkesgrupper 

har like sjenerøse ordninger for videreutdanning som sykepleiergruppen. Det kan 

skyldes at videreutdanning for sykepleiere historisk sett har blitt gitt 

virksomhetsinternt. Sykepleiere rekrutteres oftest fra eget helseforetak, og er allerede i 

et ansettelsesforhold. Bortfall av sosiale rettigheter gjør det vanskelig ved sykdom eller 

graviditet. Ved utdanningsstillinger beholdes rettigheter som arbeidstaker. UiN hadde 

ved siste opptak ledige studieplasser innen både intensiv (4), anestesi (5), kreft (2) og 

operasjon (3-5). 11 Det kan skyldes flere forhold, der enkelte er utenfor helseforetakenes 

kontroll. Noen faktorer lar seg dog påvirke, som støtteordninger og 

permisjonsmuligheter. For de andre helseforetakene er det ikke aktuelt å innføre 

utdanningsstillinger, men det er et paradoks at studieplasser i regionen står tomme 

samtidig som helseforetakene har et udekket kompetansebehov. Svikt i tilsøkningen til 

utdanningsinstitusjonene kan gjøre det vanskelig å opprettholde studietilbudet.    

 

Helseforetakene kan ved hjelp av diverse virkemiddel stimulere til videreutdanning 

etter behovsvurdering. Støtteordninger til tross vil det likevel fra tid til annen erfares 

gap mellom den enkeltes ønsker og virksomhetens behov, eller muligheten til å gi 

permisjon til alle som ønsker det hvis det skaper driftsvansker. Samlet sett fremstår 

støtteordningene for sykepleiergruppen som langt bedre enn for andre 

rekrutteringssvake grupper. Den generelle innstillingen fra arbeidsgiversiden er positiv, 

og oppfatningen er at en strekker seg langt for å få utdannet de sykepleierressursene det 

er behov for.  

 

Arbeidsgruppen mener at tilrettelegging for god praksis både faglig og sosialt er 

foretakenes aller viktigste rekrutteringskanal. Avdelinger som har satset på 

praksiskoordinator, god veiledning og tilrettelegging for studenter i praksis, erfarer at 

mange praksisstudenter ønsker seg tilbake til avdelingen når de er ferdig utdannet. 

Arbeidsgruppens oppfatning er derfor at arbeidet med å sikre god praksis må 

prioriteres høyt. 

 

                                                        
11 Antall ledige plasser i paretes. 
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Norsk sykepleierforbund (NSF) sin medlemsundersøkelse fra mars 2012 viser at det å 

arbeide med mennesker, faglig interesse og arbeidstid er de faktorene som rangeres 

høyest av sykepleierne selv. Faglig interesse rangeres langt over lønn i sykepleiernes 

egen undersøkelse. Det kan skyldes at sykepleiere arbeider i tariffregulert marked, der 

muligheten for individuell lønnsfastsettelse tradisjonelt sett er lav.  

 

Å kunne tilby medarbeidere kompetanseheving og fagutvikling anses av arbeidsgruppen 

som svært viktig for å beholde og rekruttere sykepleiere. Dette bør prioriteres da 

kostnadene ved gjennomtrekk er store. Å rekruttere er ressurskrevende. Kvalitet er 

nært forbundet med erfaring og det å være kjent med systemer og utstyr. Erfaringen er 

at sykepleiere med videreutdanning og spesialisering har mindre grad av gjennomtrekk 

og står i jobben lenger. Kompetansehevende tiltak kan omfatte nettbaserte studier, kurs, 

konferanser, prosjekt eller faglige nettverk. Det må legges til rette for flere 

kombinertstillinger som gir bedre samarbeid mellom praksisfeltet og 

utdanningsinstitusjonene. Dagens støtteordninger er ressurskrevende, og det må 

vurderes om mer vekt skal legges på stabiliserende tiltak for å beholde erfarne 

sykepleiere. For pasientene vil det gi bedre kvalitet og kontinuitet samtidig som den 

forventede effektiviteten er høyere når sykepleieren kjenner rutiner og systemer.  

 

Satsning på fagmiljø og utviklingsmuligheter for den enkelte kan bli et 

konkurransefortrinn, så vel som å danne grunnlag for kvalitetsheving. Arbeidsgruppen 

mener det bør legges til rette for større grad av forskning, kvalitets- og fagutvikling i 

praksis. Ordninger for å fremme praksisundersøkelser og kvalitetsutvikling for 

studenter på master- og ev. bachleornivå bør etableres. Gjennom studentoppgaver, 

spres kunnskap om praksis, og grunnlag for refleksjon og kunnskapsbasert praksis. 

Studentoppgavene kan for eksempel gi svar på forhåndsdefinerte problemstillinger der 

en søker såkornmidler, eller bidra til fagutvikling og kvalitetsforbedring innen definerte 

områder.  

 

Arbeidsgruppen mener det er behov for å opprette et sykepleierfaglig forum og 

fagnettverk for sykepleiere for å fremme sykepleiefaglig arbeid. Forumet må være bredt 

sammensatt og bør minst ha representasjon fra alle relevante klinikker. Drift og 

tilrettelegging bør være knyttet til fagavdeling. Det bør også opprettes en funksjon som 

fagsjef i sykepleie på foretaksnivå for å ivareta sykepleierfaget i organisasjonen.  

  

Helse Nords egen kartlegging av oppgaveglidning12 viser at oppgaveglidning skjer i alle 

Helse Nords foretak. Oppgaveglidning som er initiert av avdelingen selv er 

gjennomgående godt mottatt og ønskes videreført. Store deler av oppgaveglidningen 

skjer mellom lege og sykepleier, noe som gir sykepleiere fagutvikling og større ansvar. 

Arbeidsgruppen mener det kan gi større grad av jobbtilfredshet. 

                                                        
12 Oppgaveglidning defineres av WHO som ”….en prosess der utvalgte oppgaver eller prosedyrer overføres 
fra den yrkesgruppen som i utgangspunktet har kompetansen for oppgaven, til en annen yrkesgruppe 
etter en viss opplæring, veiledning og kvalitetssikring.” 
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Utdanningsstillingene i UNN gjør at arbeidsgiver kan vurdere den enkeltes egnethet og 

kvalitetssikre ansettelsen. Arbeidsgiver intervjuer relevante søkere før ansettelsen og 

blir på den måten bedre kjent med dem. Ved å ansette er det også enklere å planlegge 

arbeid i perioder med studiefri og å avklare hvor bindingstiden skal avtjenes. 

Studentene innlemmes i operativ drift og gis god praksis. Frafall fra studiet reduseres 

når forventningene er kjente og avklart, og stabiliteten øker. Intervju av kandidater kan 

også vurderes ved innvilgelse av stipend. UNN har også opprettet enkelte 

rekrutteringsstillinger13 innen operasjon og intensiv som gir mulighet for praksis og 

stimulerer til spesialisering.  

 

Fra tid til annen erfarer arbeidsgiver at nyutdannede sykepleiere kan ha utfordringer i 

overgangen mellom studier og arbeidsliv. Noen nyutdannede sykepleiere er ikke 

forberedt godt nok på arbeidslivets krav til selvstendighet og faglighet. Denne 

overgangen kan lettes ved å gi bedre forståelse av sykepleiervirket under praksis, i 

tillegg til en mentorordning for nyansatte der en kan søke praktiske og faglige råd. For 

mange nytilsatte kan det gi større trygghet både faglig og sosialt. Utdanningen danner en 

plattform for det praktiske arbeidet. Arbeidsgruppen mener at studentene på 

grunnutdanningen må gis et realistisk bilde av praksis og hva yrket krever.  

 

Arbeidsgruppen mener det bør utarbeides en regional utdanningsstrategi for 

sykepleieområdet. Strategien bør gi svar på hvordan sikre veiledere og deres 

kompetanse, praksis for studenter og rekruttere til videreutdanning og spesialisering. 

Selv om ABIKO trolig er den mest gjennomvurderte gruppen, finnes ingen plan for 

helseforetakenes behov fremover. Det bør avklares hvor mange spesialsykepleiere og 

sykepleiere med videreutdanning det enkelte foretak trenger. Det må vurderes om 

dagens støtteordninger er permanente virkemiddel eller om de skal avvikles når en når 

visse mål. Selv om den enkelte avdeling til dels besitter slik kunnskap, inngår den ikke 

som del av en langsiktig plan. 

 

3.2.1 Arbeidsgruppens forslag til tiltak 

1. Regional utdanningsstrategi for sykepleiefaget 

a. Utarbeide et overordnet strategidokument per foretak basert på 

behovsvurderinger  

b. Lokale handlingsplaner som kan revideres etter behov   

 

2. Sikre kvalitet i praksisundervisning og veiledning  

a. Undervisningen skal være kunnskapsbasert  

b. Etablere kjente rutiner for å ta i mot studenter 

c. Sikre faglig god veilednings- og undervisningskompetanse 

                                                        
13 Rekrutteringsstillinger er stillinger som gir praksis innen intensiv og operasjon der hensikten er å gjøre 
aktuelle kandidater kjent med hva slik spesialisering innebærer.   
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d. Sørge for at arbeidsstedet fremstår som attraktiv faglig og organisatorisk  

 

3. Organisatoriske forhold  

a. Tilrettelegge for faste stillinger til spesialsykepleiere med 

kompetansekritisk utdannelse og erfaring  

b. Tilrettelegge for fulltidsstillinger  

c. Tilrettelegge arbeidstiden/avklare ønsket/uønsket deltid  

d. Medarbeidersamtaler for å kartlegge den enkeltes ønsker og 

karriereplaner  

e. Informasjon om karrieremuligheter og fagutvikling  

f. Sluttsamtaler  

 

4. Tiltak for å rekruttere og stabilisere på organisasjonsnivå 

a. Satse på fagmiljø og utviklingsmuligheter  

b. Opprette sykepleierfaglig forum 

c. Opprette fagnettverk for sykepleiere  

d. Opprette funksjon som fagsjef i sykepleie på foretaksnivå 

e. Etablere ordninger som tilrettelegger for praksisforskning og 

kvalitetsutvikling 

f. Etablere kartotek over aktuelle problemstillinger for studentoppgaver 

g. Støtteordninger for studentoppgaver innen definerte problemstillinger 

h. Oppgavedeling som gir fagutvikling og større ansvar 

 

 

5. Fagutvikling og stabilisering for den enkelte  

a. Tilrettelegge for videreutdannelse og kompetanseheving  

b. Delta på kurs, konferanse, prosjekt eller faglige nettverk  

c. Rekrutteringsstillinger  

d. Økonomisk støtte til videreutdanning   

e. Intervju av kandidater for stipend og tilknytning til avdeling 

f. Kombinertstillinger og samarbeid med utdanningsinstitusjonene 

g. Tilrettelegge for deltidsstudier slik at flere gis mulighet for fagutvikling og 

kompetanseheving  

h. Mentorordning for nyutdannede og ev. nyansatte 

i. Hospitering 
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4 Sykepleierutdanningen  

4.1 Grunnutdanning i sykepleie 
Utdanningen som gir tittelen sykepleier er en 3-åring bachelor. I Nord-Norge tilbys 

sykepleierutdanningen av universitetene, samt høgskolene i Harstad, Narvik og Nesna. 

Det samlede aktivitetskravet for studieåret 2011/2012 var lik 476 studieplasser.14 Dette 

utgjør 12 % av den totale utdanningskapasiteten nasjonalt. Nord-Norge utgjør 10 % av 

befolkningen, men det antas at behovet er på rundt 15 % for å rekruttere nødvendig 

helsepersonell.15 Kompetanseprosjektets tiltaksplan foreslår å øke med 74 studieplasser 

årlig, slik at aktivitetskravet for Nord-Norge økes til 550 studenter per år (2013:35).16 

En slik økning vil kreve tilsvarende økning i praksisplasser for studentene.  

 

Sykepleiere som skal arbeide i Norge må ha offentlig godkjenning i form av autorisasjon 

eller lisens. Inntakskravet for videreutdanning er som regel autorisasjon og to års 

praksis.17 Videreutdanningene er bygget opp på ulike måter, der enkelte har emner som 

kan inngå som del av master i klinisk sykepleie.  

 

4.2 ABIKO-utdanningene 
Universitetet i Nordland (UiN) og Norges arktiske universitet - UiT tilbyr 

videreutdanning innen ABIKO. Et ordinært masterstudium strekker seg over to år og gir 

120 studiepoeng, mens videreutdanning innen anestesi, barn, intensiv og operasjon gir 

90 studiepoeng. Videreutdanningen innen kreft gir 60 studiepoeng.  

 

Videreutdanningen for sykepleiere er i dag organisert etter rammeplaner. Men 

tilpasningene mot et felleseuropeisk kvalifikasjonsrammeverk – Bologna-prosessen,18 

peker i retning av en nivådeling på de tre hovednivåene bachleor, master og ph.d.19     

ABIKO-utdanningene er ikke mastergrader. Ved UiN arbeides det dog med en omlegging 

til erfaringsbasert mastergrad fra 2014. Alle videreutdanningene kan i dag benyttes som 

moduler i master i klinisk sykepleie.  

Kompetanseprosjektets tiltaksplan mener at den samlede utdanningskapasiteten i Nord-

Norge er god innen ABIKO, men at det skorter på rekrutteringssiden og særlig innen 

                                                        
14 Kompetanseprosjektets rapport (2013:32), basert på tall fra Kunnskapsdepartementet fra 2011. 
15 Kompetanseprosjektet legger til grunn at behovet i Nord-Norge er lik 15 % av landets behov for å sikre 
nødvendig etterfylling (2013:29). 
16 Tiltaksplan 2014-2016 for kompetanseutvikling i kjølvannet av samhandlingsreformen. Delrapport 2. 
Helse Nord og KS Nord-Norge 2.5.13 
17 Utdanning.no  
18 Bologna-prosessen betegner prosessen mot et felles kvalifikasjonsrammeverk i Europa der målene 
blant annet er livslang læring og et sammenlignbart gradssystem. Overgang fra Cand. Mag. til bachleor og 
fra vekttall til studiepoeng er kjente endringer i det norske studiesystemet. For mer informasjon se bla:   
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/bolognaprosessen/satsningsomrader.h
tml?id=415748  
19 Det norske kvalifikasjonsrammeverket har i dag syv nivå der bla nivå 1 ikke finnes i det tilsvarende 
europeiske rammeverket, jf Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. 
Kunnskapsdepartementet 2011. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/bolognaprosessen/satsningsomrader.html?id=415748
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/bolognaprosessen/satsningsomrader.html?id=415748
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operasjons- og intensivsykepleie (2013:35). Alle helseforetakene har arbeidet for å 

dekke behovet, og UNN har fra høsten 2013 finansiert et utvidet antall studieplasser 

innen operasjonssykepleie ved UiT. Disse plassene kommer i tillegg til det ordinære 

studietilbudet som tilbys av UiT og er øremerket studenter fra UNN. 

Nordlandssykehuset har i samarbeid med UiN utarbeidet søknadskriterier som 

favoriserer søkere fra lokalsykehus for å dekke behovet i distriktene. Denne 

samarbeidsavtalen gjør det mulig å velge studenter fra lokalsykehusene fremfor 

studenter fra Bodø såfremt studentene fyller opptakskriteriene. Det er nødvendig å 

rekruttere fra nærområdet til lokalsykehusene for å sikre kompetanse. Erfaringen er at 

søkere oftest blir boende på sitt hjemsted også etter endt videreutdanning. 

 

4.3 Andre videreutdanninger for sykepleiere 
Offentlig godkjente sykepleiere har en rekke muligheter for videreutdanning. En stor 

gruppe videreutdanninger har et omfang på 30 studiepoeng. Det omfatter fordypninger 

innen rusproblematikk og psykisk helse, diabetes, helse, miljø og sikkerhet (HMS), 

folkehelsearbeid, helsepedagogikk, reuma, lunge, hverdagsrehabilitering og 

kunnskapsbasert praksis. Kortere videreutdanninger av 15 studiepoengs omfang 

omfatter emner som pallativ20 rehabilitering, veiledningspedagogikk og interkulturell 

kommunikasjon. I tillegg finnes det småemner innen legemiddelhåndtering på 3 

studiepoeng og større videreutdanninger innen psykisk helse og omsorgsforløp på tvers 

som gir 60 studiepoeng. Helseforetakene gir støtte til enkelte videreutdanninger utenfor 

regionen, blant annet innen hygienesykepleie og akuttmottak. 

 

I tillegg til videreutdanninger og spesialiseringer som gis i regi av 

utdanningsinstitusjonene, finnes det et spesialiseringsløp fra NSF som leder frem til 

klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Denne spesialiseringen forutsetter blant 

annet medlemskap i NSF i minst tre år, og gir ”systematisk videreutvikling av 

kompetanse gjennom praksis, veiledning, teoretiske studier og kurs.” 

Nordlandssykehuset har ansatt flere kliniske spesialister, særlig innen psykisk 

helsevern, mens det så vidt arbeidsgruppen kjenner til ikke arbeider noen kliniske 

spesialister i Helgelandssykehuset. Ved UNN ble det i 2006–2008 gjennomført et 2-årig 

løp fram mot klinisk spesialist, men tilbudet ble ikke videreført. I stedet ble de kliniske 

videreutdanningene med fordypning innen hjerte, lunge, infeksjon og akuttsykepleie 

opprettet.  

 

En oversikt over ulike faggrupper for sykepleiere er å finne på sykepleierforbundets 

nettside: https://www.nsf.no/fag/faggrupper  

  

                                                        
20 Lindrende. 

https://www.nsf.no/fag/faggrupper
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4.4 Arbeidsgruppens diskusjon og vurdering 
Sykepleiere har så mange muligheter for videreutdanning at det ikke lar seg gjøre å gi en 

komplett oversikt. En skjematisk oversikt ble krevende å utarbeide siden det per i dag 

ikke er en fast struktur på omfang og nivå, dvs. antall studiepoeng innen fagområder og 

om de kan inngå som del av mastergrad. 

 

Det er enighet i arbeidsgruppen om at utdanningskapasiteten innen sykepleie bør økes. 

En økning i studenttall får konsekvenser for helseforetakene som utdanningsinstitusjon. 

Helseforetakene må derfor settes i stand til å ta i mot flere studenter på en slik måte at 

studentene får en god praksisperiode samtidig som den operative driften sikres. 

 

Arbeidsgruppen vurderer behovet for operasjons- og intensivsykepleiere som mest 

presserende på kort sikt. Mangel på disse spesialsykepleierne blir lett flaskehalser. Mer 

dag- og mindre døgnbehandling vil, sammen med medisinsk utvikling, øke behovet for 

spesialsykepleiere i helseforetakene. Dagens døgnpasienter har i økende grad 

sammensatte lidelser med flere behov, noe som stiller høye faglige krav til sykepleiere 

på sengepost. Dreiningen av aktiviteten gjør at også mange dagpasienter har komplekse 

sykdommer og deres behov for veiledning og informasjon må ivaretas i løpet av deres 

korte opphold.  Etter arbeidsgruppens oppfatning, vil derfor behovet for ABIKO-

utdanningene vedvare. I tillegg antas behovet å vokse for kortere, kliniske 

videreutdanninger og kompetanseheving innen indremedisinske områder som lunge-, 

nyre- og diabetessykepleie. Dersom utdanningssiden skal klare å tilby kliniske 

småemner etter spesialisthelsetjenestens behov, må det etableres et hensiktsmessig 

samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge. Et samarbeid for 

arbeidsdeling vil sikre både faglig bredde og muligheten for fordypning innen emnene 

helseforetakene har behov for, i tillegg til fordypning og muligheter for utdanning til 

høyere grader og forskning.  

  

Arbeidsgruppen diskuterte dagens utdanningsstruktur med rammeplaner vs. 

nivådelingen mot mastergrad. Foretakenes har behov for fleksibilitet. Et annet behov i 

nåtid er å kunne fullføre raskt. Med det menes at spesialiseringen innen områder det er 

udekkede behov innen, som operasjon, bør skje på heltid. For helseforetakene er det 

viktig at utdanningsløpet ikke er til hinder for at spesialisering i ABIKO kan oppnås uten 

å måtte fullføre mastergrad. En omlegging til vitenskapelig mastergrad gir både lengre 

studietid, og stiller høyere krav til vitenskapelig metode og teori enn erfaringsbaserte 

mastergrader. Helseforetakenes primære oppgave er pasientbehandling, og det største 

behovet er den gode klinikeren. Dog er det et mål at sykepleiere arbeider 

kunnskapsbasert og helseforetakene har behov for sykepleiere med utdanning på alle 

nivå. Det må likevel understrekes at det for helseforetakene er viktig at en dreining mot 

mastergrad ikke går på bekostning av sykepleierens fremste kvalitet som er fagutøvelse 

i praksis. Skal helseforetakenes umiddelbare behov dekkes, må det først og fremst 

prioriteres oppbygging av en grunnbeholdning av spisskompetanse.  
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Dersom ABIKO fremover skal inngå som del av mastergrad, vil det stille andre 

formalkrav til veiledere og undervisning i helseforetakene. Det gir behov for et 

kompetanseløft på veiledningssiden. I tillegg vil en redusert praksistid øke kravene til 

praksisens kvalitet og vanskelighetsgrad for å sikre tilstrekkelig fokus og faglig 

komplekshet. Det kan bli utfordrende for helseforetakene å imøtekomme.  

 

Den samfunnsmessige utviklingen dreies mot en økende akademisering der store deler 

av befolkningen ser for seg høyere utdanning på masternivå. Dette står i et visst 

spenningsforhold til helseforetakenes behov for klinisk kompetanse. Ikke desto mindre 

vil en klinisk mastergrad gi verdifull kompetanse innen både forskning og fagutvikling. 

Forskning er en lovpålagt oppgave som helseforetakene plikter å tilrettelegge for.  Siden 

det tradisjonelt sett er få sykepleiere med mastergrad, er det usikkerhet i praksisfeltet 

knyttet til anvendelsen. De fleste sykepleiere med mastergrad vil inntil videre fortsette i 

kliniske arbeidsforhold med et bevisst blikk på kvalitetsutvikling i praksis. Oppsummert 

er det et foreløpig behov for alle kunnskapsnivåene: Den gode klinikeren som først og 

fremst fokuserer på å utøve et godt klinisk arbeid, videreutdanninger og småemner som 

ivaretar komplekse spesialfunksjoner i spesialisthelsetjenesten, spesialiseringer som 

ABIKO og jordmor, og sykepleiere med mastergrad og ph.d. som kan drive frem 

forskning og fagutvikling  

 

Utviklingen i andre land går i retning av mange muligheter for spesialiseringer for 

sykepleiere. De fleste er påbygninger som gir utvidet ansvar og myndighet slik som for 

eksempel Nurse Practitioner (USA) eller i Finland der sykepleiere med master har rett til 

å foreskrive legemiddel.21 Slik oppgaveglidning fra lege til sykepleier finnes i alle 

helseforetakene i Helse Nord, og tilbakemeldingene er positive. Arbeidsgruppen mener 

at oppgaveglidning alltid vil eksistere, og at det bidrar til å holde dynamikken og 

utviklingen i yrket. 

 

Det er viktig å overføre erfaring mellom praksisfeltet og utdanningsinstitusjonene. For å 

få det til må sykepleiere som ønsker videreutdanning kunne velge mellom fleksible 

løsninger innen videreutdanning, spesialisering og mastergrad ved påbygning. Et 

eksempel på er dobbelstillinger der sykepleiere har 20 % stillinger ved universitetene.  

 

NSF sitt opplegg for klinisk spesialisering gir god klinisk fordypning, men kjennskapen 

til spesialiseringen er ulik i de enkelte foretakene. Det er ikke knyttet noen 

gjennomgående lønns- eller personalpolitikk til spesialiseringen per i dag og 

arbeidsgruppen uttrykker en viss skepsis mot utdanninger utenfor det etablerte 

utdanningssystemet.   

 

Arbeidsgruppen mener at behovet for kortere videre- og etterutdanninger vil vokse 

frem mot 2020. Kravene til kvalitet i pasientbehandlingen øker. Det medfører behov for 

                                                        
21 Rapport Brüsselkontoret 2012. 
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å øke helsepersonells kompetanse. For den enkelte vil videre- og etterutdanning gi 

større faglig trygghet og meningsinnhold. Det kan tilrettelegges ved deltidsstudier der 

sykepleierne samtidig arbeider i avdelingen. I slike tilfeller er å tilrettelegge for deltid et 

gode for både foretaket og studentene. Kompetansehevingen kan da skje ved samlinger 

og til dels e-læring. Arbeidsgruppen mener også det bør satses på desentraliserte 

studier der en kan bo, studere og jobbe ved lokalsykehus. Dette kan virke både 

rekrutterende og stabiliserende.  

 

Videreutdanninger innen områder som diabetes og lunge gjennomføres i dag 

samlingsbasert der studentene arbeider i avdelingen og får kompetanseheving gjennom 

teoriopplæring ved universitet eller høgskole. Det krever tett samarbeid mellom 

utdanningsinstitusjonene og foretakene. Utdanningssiden trenger at behovene meldes i 

god tid for å kunne planlegge. Helseforetakene må derfor planlegge og behovsvurdere 

langsiktig. Slik arbeidsgruppen ser det er det da nødvendig med lokale 

kompetanseplaner som både gir retning og har målrettede tiltak. Arbeidsgruppen 

foreslår å opprette et regionalt utdanningsutvalg, sammensatt av helseforetaksdelen av 

HSAM22 og Helse Nord RHF. Utvalget bør arbeide med regional samordning og 

samarbeid mellom helseforetakene, og mellom helseforetakene og utdanningssiden. 

Dersom en lykkes i å melde inn fremtidige behov til universitetene og høgskolene i 

landsdelen, bedres mulighetene for å imøtekomme helseforetakenes behov, fordele 

oppgaver og skreddersy kompetanseheving til innmeldte behov. Dette kan også ha en 

positiv effekt på den regionale dekningen dersom en finner samarbeidsløsninger 

mellom helseforetakene der de bidrar til å dekke hverandres behov.   

 

4.5 Oppsummering  
Det største behovet på kort sikt er å sikre dekning av spesialsykepleiere innen operasjon 

og intensiv. Rekruttering til spesialisering krever en viss grunnstamme og det ønskes 

derfor også en utvidelse av kandidatkravet i grunnutdanningen. Økt antall 

sykepleierstudenter betyr flere som trenger praksisplass, og organisasjonen må være 

forberedt på flere studenter. Det må settes av ressurser til å finne gode løsninger som 

ivaretar faglighet, drift og sikrer god praksis.  

 

Arbeidsgruppen mener at den fremste rekrutteringsarenaen med tanke på fremtidige 

arbeidstakere er praksisperioden. Praksisperioden må forbedres og videreutvikles slik 

at studentene ønsker seg jobb i helseforetaket når de skal søke seg jobb. Det må satses 

på å beholde fagfolk i helseforetakene ved å legge til rette for kompetanseheving og 

fagutvikling, så vel som godt arbeidsmiljø og fleksible rammer. På grunn av økende 

kompleksitet i sykdomsbildet, vil behovet for spisskompetanse vokse innen både 

småemner, videreutdanninger og spesialiseringer. En dreining mot nivådelingen som 

                                                        
22 Høgskolesamarbeidet – Et offisielt samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF, helseforetakene i Helse 
Nord og utdanningsinstitusjoner i Helse Nord som tilbyr helsefaglig utdanning (unntatt medisin, som 
inngår i USAM – universitetssamarbeidet).   
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følger av Bologna-prosessen må ikke være til hinder for å skaffe helseforetakene den 

kompetansen de trenger. Dersom universitetene velger å legge om spesialiseringen til å 

inngå i et masterløp, må oppbyggingen sikre en videreføring av ABIKO-utdanningen slik 

at den kan oppnås uten å måtte avlegge mastergrad. 

 

Det er behov for større grad av regional samordning for å sikre den kliniske 

kompetansen spesialisthelsetjenesten trenger. Det bør etableres et regionalt samarbeid 

som kan ivareta det samlede regionale kompetansebehovet og sørge for at grunnlaget er 

til stede for å opprettholde de kliniske småemnene og videreutdanningene 

helseforetakene trenger. Arbeidsgruppen anbefaler derfor å opprette et regionalt 

utdanningsutvalg for regionalt samordning av kompetanseoppbygging i regionen 

mellom helseforetakene og utdanningsinstitusjonene.  
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5 Spesialisthelsetjenestens behov i årene fremover 
For å kunne si noe om behovene fremover, må vi vite litt om morgendagens 

spesialisthelsetjeneste og hvilke rammebetingelser den har. Sykehusbygg, medisinsk 

utstyr og personell er strukturelle rammer det tar tid å endre. Styring av sykehusenes 

aktivitet fra døgn til dag har betydning for både hvilken kompetanse sykepleierne bør ha 

og for praksisplassene i foretakene. Nye teknologiske fremskritt gjør at pasienter i større 

grad kan bo hjemme og likevel være under medisinsk behandling.  

Samhandlingsreformen med overføring av oppgaver til kommunene vil trolig føre til at 

flere tilstander behandles i kommunene, men også at flere pasienter i 

spesialisthelsetjenesten er sykere enn før. Høyere levealder og bedre 

behandlingsmetoder gjør at vi i gjennomsnitt lever lenger med kroniske sykdommer, 

noe som øker kompleksiteten ettersom eldre har flere og mer sammensatte lidelser.  

Folkehelsemeldingen fra 2013 slår fast at det er kreft, hjerte- og karsykdommer, 

lungesykdommer, psykiske plager og lidelser, muskel- og skjelettsykdommer og andre 

smertetilstander som har størst betydning for befolkningens helse. Videre er det kreft og 

hjerte- og karsykdommer som samlet sett er de vanligste dødsårsakene. Dagens 

helsevesen er basert på episodiske sykdomshendelser. Pasienter med kroniske lidelser 

får behandling gitt fra mange instanser, fastlegen, fysioterapeut, flere avdelinger i 

spesialisthelsetjenesten, hjemmehjelp osv. For å bedre den samlede ivaretakelsen av den 

enkeltes helsetilstand, er det et mål om å gjøre helsetjenesten mer pasientsentrert.23 Det 

innebærer at pasientene må settes i stand til større grad av egenomsorg og til selv å ta 

valg knyttet til behandling, medisiner og bivirkninger.  

Pasientsentrering betyr at det er pasienten selv som er i fokus basert på tanken om 

pasienten som bevisst deltakende og en ressurs for egenomsorg. Sykepleiere og annet 

helsepersonell må være gode veiledere og det antas at pasientveiledning vil få en større 

plass i spesialisthelsetjenesten. Målet er at pasientene selv skal settes i stand til å delta i 

behandlingsvalgene.24 

 

5.1 Funn fra strategisk kompetanseplan fase 1 
Strategisk kompetanseplan fase 1 kartla alderssammensetning på utvalgte sykepleiere 

med videreutdanning og spesialisering. Det ble også vurdert hvor stor den naturlige 

avgangen ville bli fremover de neste 10-15 årene, samt hvor vanskelig det var å 

rekruttere og bemanne ulike spesialsykepleiergrupper. Resultatene presenteres her kort 

per fagområde. 

 

                                                        
23 CC-modellen, Cronic-Care modellen er forankret i Oppdragsdokumentet til helseforetakene 2013  
24 Shared decision making 
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Tabell 5: Oversikt over bemannings- og rekrutteringssituasjonen for 

spesialsykepleiere i Helse Nord og gruppenes andel over 50 år for hele 

foretaksgruppen 

Fagområde Vanskelig å bemanne/rekruttere? Andel over 50 år 
Jordmor Greit 45 % 
Operasjon Ja, ved UNN og Nordlandssykehuset 46 % 
Intensiv Greit 36 % 
Kreft Greit 40 % 
Psykiatrisk  Greit 47 % 
Anestesi Greit 43 % 
Pediatri Greit 40 % 

Kilde: Strategisk kompetanseplan fase 1 

 

Samlet sett fremstår rekrutterings- og bemanningssituasjonen som tilfredsstillende på 

det tidspunktet kartleggingen ble foretatt i 2011. I dag har flere helseforetak et udekket 

behov for spesialsykepleiere særlig innen operasjon og intensiv.  

 

5.2 Helse Nords plandokument 2014–2017 
Helse Nords plandokument 2014–2017 beskriver helseforetaksgruppens viktigste mål, 

føringer og hvordan målene skal nås. Plandokumentet som ble vedtatt av Helse Nord-

styret 20. juni 2013, slår fast at fremtidens helsetjeneste må konsentreres mer om 

kronikeromsorg og samhandling (2013:20).25 Pasienttilbudet skal planlegges ut fra 

fagplaner. Ventetiden skal holdes innen anbefalte grenser. Helhetlige pasientforløp og 

mest mulig standardisert behandling skal ligge til grunn for helsetjenesten.  

 

5.3 Nasjonale og regionale fagplaner 
I dette avsnittet nevnes de mest sentrale fagplanene som setter rammer for prioritering 

av aktiviteten fremover. Innen fødselshjelp og kvinnesykdommer har nye, nasjonale 

seleksjonskriterier ført til større behov for jordmødre. Regional plan for implementering 

av kvalitetskrav i fødselsomsorgen ble vedtatt i 2012,26 og foretakene ble tildelt 12 nye 

jordmorstillinger.27 En videre opptrapping av jordmødre er planlagt frem til 2015 

(2012:30). Opptrappingen er delvis iverksatt, men universitetene har ikke kunnet øke 

utdanningskapasiteten p.g.a. manglende praksisplasser i foretakene, til dels som følge av 

få fødsler. I 2013 kom nasjonal kreftstrategi,28 og Helse Nords regionale kreftplan29 ble 

vedtatt i desember. Her anbefales at videreutdanning innen kreft opprettholdes i både 

Troms og Nordland og at antallet nye studenter må økes. Til sammen vil det bli større 

                                                        
25 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017 inkl rullering av investeringsplan 2014-2021 
26 Styresak 31-2011 Desentralisering av fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid, jf styresak 7-2012 
Desentralisering av fødselsomsorg i Helse Nord - oppfølging av styresak 31-2011  
27 Det er her særlig tenkt på kravet om at det alltid skal være to jordmødre tilgjengelig og at jordmor alltid 
skal være til stede under aktiv fødsel jf Implementering av nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen i 
Helse Nord. Regional handlingsplan 2010. 
28 Sammen - mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017. Helse- og omsorgsdepartementet.  
29 Regional kreftplan 2014-2021. Høringsutkast. 2. 9.13 
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behov for sykepleiere med videreutdanning og spesialsykepleiere, særlig innen kreft og 

palliasjon (Regional kreftplan 2013:105). 

 

Kronikersatsningen i Helse Nord omfatter områdene diabetes, habilitering og 

rehabilitering, geriatri, revmatologi og utviklingsforstyrrelser.30 Regionale 

handlingsplaner i lungemedisin, nyreerstattende behandling og revmatologi skal følges 

opp og tiltak som styrker kronikeromsorg og rehabilitering skal iverksettes. I løpet av 

høsten 2013 skal det utarbeides ny geriatriplan, rehabiliteringsplan og revidert plan for 

diabetes. 

Helse Nord sin regionale handlingsplan for intensivmedisin31 viste et behov for 

opptrapping innen fagfeltet. Foretakene må ansette flere intensivsykepleiere for å dekke 

opptrappingen, men gruppen vurderer utdanningskapasiteten som tilstrekkelig basert 

på erfaringer om ledige plasser. Den nye regjeringsplattformen vektlegger at veksten 

innen psykisk helsevern og rus skal være høyere enn innen somatiske fag, og det ventes 

økt behov for kompetanse innen psykisk helsevern og rus. De øvrige fagområdene i 

plandokumentet er av arbeidsgruppen vurdert til å ha begrenser effekt på totalbehovet i 

regionen.  

 

5.4 Arbeidsgruppens vurdering og oppsummering 
Arbeidsgruppens vurdering er at vi ennå ikke kjenner hvordan samhandlingsreformen 

virker inn på kompetansebehovet i spesialisthelsetjenesten. Det antas at flere eldre og 

kronikere vil ytterligere forsterke behovet for kompetanse i indremedisinske fag. 

Pasientene i spesialisthelsetjenesten blir sykere og har i større grad sammensatte og 

samtidige behov.32 Døgnpasientene har komplekse sykdomshistorier, og et behov for 

høy kompetanse på flere felt. Det blir trolig økt behov for kompetanseheving innen 

akutt- og mottaksmedisin. Behovet innen ABIKO forventes å vedvare. Små forhold i 

Nord-Norge gjør at faktorer som etablering av offshorevirksomhet virker inn på 

tilgangen til spesialkompetanse ved at næringen etterspør særlig anestesisykepleiere. 

Nye kvalitetskrav i fødselsomsorgen gir økt behov for jordmødre. En fortsatt satsning på 

psykisk helsevern og rus/TSB33 skaper et større kompetansebehov innen fagområdet. 

 

Dagens behandlingsmuligheter er langt mer høyteknologisk. Behovet for kompetanse er 

stort innen helseteknologi. Avanserte IKT-system og medisinsk/teknisk utstyr preger i 

betydelig grad arbeidshverdagen i helsevesenet. Økt kompetanse innen feltet er 

etterspurt og må inngå i sykepleiernes utdanning allerede fra bachelornivå. 

 

En sterkere sentrering mot pasienten vil øke kompetansebehovet innen veiledning og 

samhandling. Både av pasienter, pårørende og kommunene som følge av 

                                                        
30 Autisme, tourettes, ADHD 
31 Handlingsplan for intensivmedisin. Kapasitet og struktur i Helse Nord. Helse Nord 31.1.2008. 
32 Cormobiditet/multiple behov 
33 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
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samhandlingsreformen. Behovet antas særlig å vokse innen kronikerområdene. Dagens 

pasienter har store forventninger til kommunikasjon og informasjon og har gjerne 

oppsøkt kunnskap på egen hånd. Helseforetakene trenger derfor flere med kompetanse 

innen helsepedagogikk, ikke minst som følge av dreiningen mot mer utstrakt bruk av 

hjemmebehandling (dialyse, diabeteskontroll, pacemaker mv.). 

 

Funn fra kartleggingen i fase 1 viste varierende vansker med å rekruttere og bemanne 

spesialsykepleiere. Av disse pekte operasjonssykepleiere seg særlig ut. 

Folkehelsemeldingen peker på kreft, hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, 

psykiske plager og lidelser, muskel- og skjelettsykdommer som de største 

sykdomsområdene. Nasjonale satsninger på forebygging, diagnostisering og behandling 

av kreft og kvalitetskrav i fødselsomsorgen har betydning for kompetansebehovet. 

Arbeidsgruppen tror fremtidens pasienter vil ha et ytterligere forsterket behov for 

informasjon og veiledning, både knyttet til akutt og kronisk sykdom. Det øker behovet 

for veiledningskompetanse i den daglige drift, men også på utdanningssiden der 

helseforetakene har en viktig funksjon. Spesialisthelsetjenesten har også et 

veiledningsansvar overfor kommunene, og med et bredere lokalt tilbud utvides 

kompetansebehovet. Utviklingen innen medisinsk/teknisk utstyr og teknologiske 

hjelpemiddel skaper behov for teknisk forståelse og kompetanse også for sykepleiere.  

Økt kompleksitet gjør at videreutdanning og spesialisering blir helt sentralt for å kunne 

arbeide kunnskapsbasert fremover.   
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1 Sammendrag 
Helse Nord skal levere gode spesialisthelsetjenester som dekker pasientenes behov og 

arbeide for å redusere ventetid og fristbrudd. Strategisk kompetanseplan fase 1 kartla 

rekrutterings- og bemanningssituasjonen for legespesialistgrupper i Helse Nord og viste 

at enkelte fagområder er mer krevende enn andre.  

 

Helse Nords utdanningsprogram innen psykisk helsevern har hatt avgjørende betydning 

for spesialistdekningen. Det er etter hvert opprettet utdanningsprogram innen seks 

fagområder. Disse er hhv innen psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, revmatologi, 

geriatri, fysikalsk medisin og rehabilitering og fødselshjelp og kvinnesykdommer. 

Sistnevnte program er i den regionale planen ansett som en forutsetning for å innfri de 

nye kvalitetskriteriene i fødselsomsorgen. Utdanningsprogrammene bidrar til å 

regionalisere legenes spesialiseringsløp ved at legen kan avtjene en større del av 

spesialiseringen lokalt. Utdanningsprogrammet innen revmatologi er organisert slik at 

både fagrådet og fagnettverket er innlemmet i programmet. Dermed engasjeres hele 

fagmiljøet i det faglige og sosiale nettverket. Tilbakemeldinger fra deltakerne fremhever 

særlig viktigheten av relasjonsbyggingen, og hvordan det sosiale og faglige nettverket 

skaper en felles forståelse av regionale utfordringer og danner samhold mellom fagfolk. 

Nettverksbyggingen vurderes som sentral for å skape robuste fagmiljø og virker 

stabiliserende. Arbeidsgruppen anbefaler å videreføre dagens utdanningsprogram, og at 

utdanningsprogrammene brukes som virkemiddel for å stabilisere og rekruttere. Behov 

for nye utdanningsprogram bør vurderes i sammenheng med fagplaner. 

 

Nasjonale føringer og regionale fagplaner påvirker spesialistbehovet. Arbeidsgruppen 

har sammenstilt funnene fra strategisk kompetanseplan fase 1 med Helse Nords strategi, 

nasjonale og regionale føringer i fagplaner og Helse Nords plandokument for perioden 

2014-2017. Plandokumentet omfatter fagområder som fødselshjelp og 

kvinnesykdommer, kreft, bildediagnostikk, kirurgiske områder, intensivmedisin, rus og 

psykisk helsevern. Videre er fagplaner under arbeid for øyesykdommer, 

hudsykdommer, og øre-, nese- og halssykdommer. Det arbeides også med å følge opp 

planer innen Helse Nords kronikersatsning, og det vil i løpet av 2014 utarbeides 

regionale fagplaner innen psykisk helsevern og rus.  

 

Samhandlingsreformen bidrar til økt spesialisering i sykehus med et samtidig behov for 

bredde- og samhandlingskompetanse. Pasientene i spesialisthelsetjenesten blir sykere 

og har mer sammensatte lidelser. Riktig sammensatt kompetanse er en forutsetning for 

den vedtatte funksjonsfordelingen i Helse Nord og ressursene må brukes best mulig 

måte. HELSEMODs1 fremskrivninger indikerer at tilbudte legetimer blir lavere fremover. 

Årsakene er sammensatte, men det at flere kvinner blir leger virker inn ved at kvinner i 

                                                        
1 HELSEMOD er et statistisk verktøy som brukes til fremskrivninger av tilbud og etterspørsel av 
helsepersonell. Oppdaterte fremskrivninger publiseres av Statistisk sentralbyrå hvert tredje år på 
oppdrag fra Helsedirektoratet. 
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mindre grad velger å spesialisere seg innen fagområder med mye vakt og øyeblikkelig 

hjelp. Det virker inn på fremtidig rekruttering til fagområder som anestesiologi, kirurgi 

og ortopedi. Disse fagområdene har allerede svak dekning enkelte steder, og behovene 

antas å øke fremover. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at det utarbeides en regional 

handlingsplan og en regional utdanningsplan. Den regionale utdanningsplanen bør 

utrede hvordan Nordlandssykehuset Bodø og UNN Tromsø kan ta et større ansvar for å 

sikre spesialistdekningen andre mindre steder. Planen bør også ta stilling til om det bør 

opprettes nye utdanningsprogram. Andre tiltak for å sikre fagutvikling og stabilisering 

er hospiteringsordninger, veiledningsstillinger og simulatortrening. 

  

Arbeidsgruppen mener det er behov for en regional handlingsplan innen radiologi. Det 

er per i dag krevende å rekruttere og bemanne radiologer i hele Europa og tiltak som 

oppgaveglidning mot radiografer bør vurderes. For å gi bedre regional spredning, 

foreslår arbeidsgruppen at det arbeides for gruppe 1- tjeneste ved Nordlandssykehuset 

Bodø. Psykisk helsevern og avhengighet vurderes også som områder med udekkede 

behov, men vil dekkes av den regionale fagplanen som skal utarbeides i 2014. 

Arbeidsgruppen vurderer også at behovet for alle indremedisinske spesialiteter vil 

ytterligere forsterkes, men at dette dekkes av foreliggende fagplaner og 

utdanningsprogram.  

 

Kvotereguleringen og legehjemlene ble avviklet i 2013 og legestillingsregisteret – LSR 

ble samtidig innført. For å sikre Helse Nords sørge for- ansvar bør det fortsatt være en 

regional samordning og styring av utviklingen innen legestillingene. Det må tas hensyn 

til den regionale dekningen av legespesialister, lovpålagte oppgaver som forskning og 

undervisning og småfagenes utvikling. Forholdet mellom stillinger for leger i 

spesialisering og legespesialister må overvåkes for å sikre nødvendig etterfyll av 

spesialister. Selv om legestillinger fremover ikke er kvoteregulert, må stillinger 

opprettes og endres i tråd med behovsvurderinger, styringssignaler og økonomiske 

rammer.  

 

Prosjekt strategisk kompetanseplan tar for seg rekruttering, stabilisering, utvikling og 

avvikling av kompetanse. I fag med høy gjennomsnittsalder må det arbeides for et godt 

arbeidsmiljø og fagmiljø som stimulerer til fortsatt vakt også som senior. Det gode 

arbeidsmiljøet, et robust og utviklende fagmiljø og ytre rammer som bygg og medisinsk-

/teknisk utstyr er forhold som er avgjørende for trivsel og vekst. Det må legges til rette 

for regional nettverksbygging slik at alle får tilgang til et fagmiljø. Stimuleringsstipend 

mot bindingstid etter modell fra Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset er et 

annet virkemiddel. Turnustjenesten må aktivt brukes som rekrutteringsarena ved å tilby 

god praksis og bidra til et godt omdømme, noe som virker rekrutterende og 

stabiliserende i seg selv.  
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1.1 Innledning 
Denne rapporten er en del av det regionale prosjektet strategisk kompetanseplan fase 2.  

 

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe med følgende sammensetning:  

 Linn Gros, prosjektleder for strategisk kompetanseplan Helse Nord RHF 

 Randi Spørck, seksjonsleder SOLA Helse Nord RHF  

 Siw Skår, rådgiver SOLA Helse Nord RHF (et møte)  

 Brite Jacobsen, utdanningskoordinator for regionale utdanningsprogrammer for 
legespesialister Helse Nord RHF (to møter),  

 Marte Præsteng, rekrutteringsrådgiver Helgelandssykehuset  

 Wenche Kjølås, leder legerekrutteringsprosjektet Finnmarkssykehuset  

 Tove Skjelbakken leder legeavdelingen i Med. klinikk UNN (to møter)  

 Øivind Irtun, professor UiT- Norges arktiske universitetet (to møter)  

 Torstein Foss, foretakstillitsvalgt for legeforeningen Nordlandssykehuset 

 Tove Cecilie Kristensen, prosjektmedarbeider Helse Nord RHF 

 

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte 15.5.2013 og hadde totalt tre møter.  

Kartleggingen fra strategisk kompetanseplan fase 1 viste at det ville bli underdekning av 

legespesialister innen enkelte fagområder fremover. Fagområder som ble trukket særlig 

frem var fysikalsk medisin og rehabilitering, fødselshjelp og kvinnesykdommer, 

revmatologi, eldremedisin, geriatri og alderspsykiatri. Sammenstillinger mellom 

kartlegging fra egne foretak og HELSEMODs fremskrivninger2 indikerer at 

rekrutteringsvanskene blir utfordrende innen kreft og aldersrelaterte sykdommer, samt 

generell kirurgi og anestesiologi.    

 

 

1.2 Arbeidsgruppens mandat 
Arbeidsgruppens mandat består av fire deler: 

 

1.2.1 Helse Nords utdanningsprogram 

a) Beskrive erfaringer og resultater fra Helse Nords egne utdanningsprogram for 
legespesialisering  

b) Vurdere om det bør opprettes nye utdanningsprogram 
 

1.2.2 Behovsvurderinger 

a) Vurdere hvilke legespesialistgrupper det blir særlig behov for fremover basert på 
kartleggingen fra fase 1 og fagplaner 
 

                                                        
2 Fra 2009. HELSEMOD er et statistisk planleggingsverktøy som brukes av Statistisk sentralbyrå til å gjøre 
fremskrivninger av tilbud av og etterspørsel etter helse- og sosialpersonell på oppdrag fra 
Helsedirektoratet. Det bestilles oppdaterte fremskrivninger hvert 3. år. 
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1.2.3 Foreslå rekrutteringstiltak 

a) Foreslå rekrutteringstiltak for særlig utsatte legespesialistgrupper 
b) Vurdere utfordringer ved rekruttering av personell med spesialistutdanning fra 

andre land  

 

1.2.4 Vurdere virkningen av ny legeadministrasjonsordning  

a) Drøfte hvordan overgangen til legestillingsregisteret – LSR virker inn på 
strategiske styringsmuligheter og rekrutteringssituasjonen 

 

 

1.3 Rapportens struktur og innhold 
Rapporten er bygget opp slik at det i hvert kapittel først presenteres en faktadel som 

setter rammen for arbeidsgruppens diskusjon og vurdering. I kapittel 2 presenteres 

Helse Nords utdanningsprogram for legespesialisering. Kapittel 3 omhandler 

behovsvurderinger, basert på funn fra strategisk kompetanseplans fase 1 og relevante 

fagplaner før arbeidsgruppens diskusjon og vurdering gjengis. I kapittel 4 redegjøres for 

legehjemmelsordningen og legestillingsregisteret.  
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2 Utdanningsprogrammene i Helse Nord 
Utdanningsprogrammene i Helse Nord startet i 1995 som rekrutterings- og 

utdanningstiltak innen rekrutteringssvake legespesialiteter. Programmene bygger på 

ideen om å skape et større fagmiljø med både legespesialister og LIS (leger i 

spesialisering). Relasjonsbyggingen skjer gjennom møteplasser, fagsamlinger og faglig 

utvikling. Det faglige og sosiale nettverket er limet i programmene og det som skal 

knytte legene til landsdelen også etter oppnådd spesialistgodkjenning.  

 

Utdanningsprogrammene består av fagsamlinger og internundervisning som gis av 

legespesialister knyttet til programmene. Undervisningen gjennomføres samlingsbasert 

og skaper faglige møteplasser for regionenes LIS og legespesialister. Dette kompenserer 

for svak spesialistdekning lokalt slik at LIS-legene får godkjent en større del av 

spesialiseringen uten å måtte flytte. Dermed sikres faglig påfyll, lokal forankring og et 

faglig nettverk. Samlingene skaper fagutvikling og fungerer som en arena for 

nettverksbygging innen aktuelle fagfeltet. Det er derfor viktig at også overlegene deltar i 

intern- / telematikkundervisning.  

 
Utdanningsprogrammenes innhold: 

- Ukentlig internundervisning (både ved egen avdeling og felles for hele regionen) 
- 3-4 årlige fagsamlinger for alle LIS og overleger 
- Gruppeveiledning for LIS og overleger(psykiatri og geriatri)  
- Stabiliseringstiltak: Overlegesamling eller overlegeveiledning (psykiatri) 
- Deltakelse på nasjonale og internasjonale kongresser 
- Egne utdanningsutvalg, sammensatt av overleger og LIS som er med i 

programmet 
 
 

2.1 Oversikt over utdanningsprogrammene 
Utdanningsprogrammenes resultater kan vise seg blant annet i form av hvor mange av 

spesialistene fra programmene som fortsatt er sysselsatt i Helse Nord. Tabellen 

nedenfor viser de seks utdanningsprogrammene, oppstartsår, antall spesialister per 

fagområde, antall som befinner seg i landsdelen og antall legespesialister og LIS som 

deltar per program i Helse Nord.  
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Tabell 1: Utdanningsprogrammene etter fagområde, oppstartsår, antall fullført 

program og antall som fortsatt bor i Helse Nord 
Program Oppstart Antall 

fullført 
Antall i 
landsdelen 

Antall 
forventet 
ferdig 
2014 

Overleger i 
landsdelen 
pr oktober 
2013** 

LIS i 
landsdelen 
pr oktober 
2013*** 

Budsjett 
(årlig) 

Psykiatri* 1995 21 18 3 26 18 1 350 000 
Barne- og 
ungdomspsykiatri 

2000 12 12 3 21 32 1 050 000 

Revmatologi 2007 6 4 0 14 4 420 000 
Geriatri 2007 2 1 0 7 8 759 000 
Fysikalsk medisin 
og rehabilitering 

2007 1 1 0 13 9 ***** 

Fødselshjelp og 
kvinnesykdommer 

2011 1 1 1 ****48 31 1 000 000 
***** 

* Bodø, Tromsø, Fauske og Skjervøy er ikke med 

** Antall personer med overlegestilling  

*** Inkl. leger i fødselspermisjon 

**** Inkl. gyn-onkologer 

***** Budsjett for fys med/rehab og fødselshjelp/gyn er slått sammen 

 

 

2.2 Spesialiseringsløpet for leger 
Dagens spesialiststruktur og spesialiseringsforløp er under endring. For å beskrive 

utdanningsprogrammenes funksjon, er det behov for en kort gjennomgang av dagens 

spesialiseringsforløp. Godkjente utdanningsavdelinger i sykehus deles i gruppe I og 

gruppe II-avdelinger. Til gruppe I-avdelinger tilhører avdelinger ved 

universitetssykehus, større sentralsykehus og visse spesialsykehus. Alle 

legespesialiseringer innebærer gruppe I-tjeneste, vanligvis i 1 ½ år. Gruppe II- 

avdelinger omfatter øvrige godkjente utdanningsinstitusjoner med visse krav til 

struktur, faglig nivå og supervisjon. Videre også til pasientgrunnlag, utdanningsplaner, –

utvalg og veiledningsopplegg.3 Mindre lokalsykehus, distriktspsykiatriske (DPS) og 

distriktsmedisinske sentra (DMS) fyller vanligvis ikke kravene til gruppe I og II 

undervisningssteder. Dermed må LIS-leger fra distriktene ofte flytte til et sted der de 

kan oppnå gruppe I og gruppe II-tjeneste under spesialiseringen.   

 

  

2.3 Utdanningsprogrammenes historikk og utvikling  
Utdanningsprogrammene ble opprettet i 1995 slik at en større del av 

legespesialiseringen kunne gjennomføres lokalt. Voksenpsykiatrien (VOP) ble opprettet 

først, og deretter fulgte barne- og ungdomspsykiatrien fra 2000.  På det tidspunktet var 

det bare 8 barne- og ungdomspsykiatere i Nordland, Troms og Finnmark og målet var å 

utdanne 15 nye. Utdanningsprogrammene skal gi LIS spesialisering av samme gode 

kvalitet gjennom et felles obligatorisk løp. Utdanningsprogrammet i revmatologi ble 

                                                        
3 Kravene følger av Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger. Vedtatt av Helse- og 
omsorgsdepartementet 2. juli 2009 
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opprettet i 2007, og deretter fulgte program i geriatri og fysikalsk medisinsk 

rehabilitering.  I 2011 ble utdanningsprogrammet i fødselshjelp og kvinnesykdommer 

opprettet etter anbefalinger i regional handlingsplan for fødselsomsorg (2010). 

Utdanningsprogrammet samarbeider med Nord-Norsk gynekologisk forum, og forumets 

årsmøte inngår som del av utdanningsprogrammet. 

 

 

2.4 Eksempel: Utdanningsprogrammet i revmatologi 
Utdanningsprogrammet i revmatologi har som målsetting å rekruttere, utdanne og 

stabilisere revmatologer i regionen. Det innebærer blant annet: 

 Å sikre LIS-ene prioritet for faglig oppdatering og fagutvikling 

 Å stimulere til forskning og fagutvikling innenfor det regionale nettverket 
 Å opprettholde og fornye kompetanse hos spesialistene i regionen 
 Å vedlikeholde og utvikle nettverksmodellen som er etablert gjennom 

utdanningsprogrammet for revmatologer  
 Å videreutvikle et faglig godt utdanningstilbud i regionen 
 Å sikre tilgang til legehjemler for ferdige spesialister fra programmet 

 

Programmet skal videre:  

 Rekruttere og utdanne 15 nye revmatologer innen 2015 
 Utdanne leger som vil bli i landsdelen og som vil delta i faglige nettverk 
 Ivareta overlegene i regionen gjennom å sikre deres deltakelse i nettverk, 

undervisning og aktiv deltakelse i programmet 
 

Til nå har 13 LIS blitt inkludert i programmet. Seks har fullført og av disse er fire ansatt 

som overleger i Helse Nord. En spesialist er ansatt ved Norges arktiske universitet – UiT, 

og en har forlatt regionen. Fire har sluttet av private årsaker og tre er fortsatt under 

utdanning. 

 

Programmenes utfordringer: 

 Finne kandidater som vil bli revmatolog og som vil bo der det er ledige stilling 

 Avklare fremtidig organisering av tilbudet i Nord-Norge 

 Jobbe strategisk for å nå målene 
1. Aktivitet i poliklinikk og pasientforløp 
2. Oppgavedeling, både vurdering av nivå og funksjonsfordeling mellom 

sykehusene og mellom ulike faggrupper og nivå 

 Kontinuerlig arbeid for nye stillinger 

 

Identifiserte suksessfaktorer: 

 Tett link mellom programmet, fagrådet og miljøet for øvrig 

 Lite fagmiljø, integrering av alle i miljøet 

 Alle inkluderes og inviteres med på samlinger 

 Sammenheng mellom fagråd, utdanningsutvalg og programmet 
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 Ser regionen under ett 

 Stor grad av inkludering av LIS 

 Utdanningskoordinatoren  

 

2.5 Utdanningsprogrammenes betydning for spesialistdekningen 
Innen psykisk helsevern har utdanningsprogrammene hatt vesentlig betydning for 

spesialistdekningen i Helse Nord. Utdanningsprogrammene innen voksenpsykiatri har 

bidratt til å utdanne 21 legespesialister, hvorav 18 fortsatt er sysselsatt i landsdelen. For 

små distriktspsykiatriske senter med svak spesialistdekning, er utdanningsprogrammet 

en forutsetning for å kunne tilby deler av spesialiseringen lokalt. Gjennom 

utdanningsprogrammene får LIS som arbeider ved DPS med eller uten selvstendig 

godkjenning som utdanningsinstitusjon4 likevel godskrevet hhv. to og et års lokal 

tjenestetid som del av spesialiseringen. Helt konkret gjennomføres samlinger som gir 

tilstrekkelig faglig påfyll og ”spesialisttetthet”. Modellen gjør at legen ikke trenger å 

flytte fra distriktet under spesialiseringen, noe som demmer opp for lekkasje til sentrale 

strøk.5 Det er etablert faglige nettverk og deltakerne i utdanningsprogrammene tilbys 

fagsamlinger som dekker opp for lav spesialistdekning i distriktet og gir således LIS-ene 

mulighet til å avvikle mer av spesialiseringsløpet lokalt.  

 

 

2.6 Arbeidsgruppens diskusjon og vurdering 
Utdanningsprogrammene innen psykisk helsevern har svært gode resultater og 

arbeidsgruppen mener at programmene har hatt en vesentlig rolle i oppbyggingen av et 

robust fagmiljø i landsdelen. Det gjelder både innen barne- og ungdomspsykiatri så vel 

som for voksenpsykiatrien. Utdanningsprogrammene har fortsatt en slik rolle, og innen 

fødselshjelp og kvinnesykdommer, er det ansett som en forutsetning for å kunne 

implementere nye kvalitetskrav innen fødselsomsorgen i Helse Nord.  

 

På sikt tenker arbeidsgruppen seg at utdanningsprogrammene særlig har en 

stabiliserende funksjon. Nord-Norge er lite og har flere små fagmiljø, særlig utenfor 

Tromsø og Bodø. Gjennom utdanningsprogrammene skapes faglig påfyll, og et faglig og 

sosialt nettverk dannes. Dette integrerer både spesialister og LIS gjennom felles 

møteplasser. Programmene satser på det sosiale under samlingene for å skape et 

fellesskap. Dette kan beskrives ved et sitat fra en overlege i barne- og 

ungdomspsykiatriprogrammet (2008):  

 

                                                        
4 Det stilles krav om 100 % overlegedekning (dvs. legespesialist) for selvstendig godkjenning. 
5 Erfaringen fra EU-prosjektet Recruit and Retain som Finnmarkssykehuset deltar i, er at distriktstjeneste 
gir en mer positiv innstilling til bosetting i mindre sentrale strøk senere.  
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 ”En gang kjente jeg tre, nå kjenner jeg alle barnepsykiaterne i regionen. Å kjenne 

hverandre og å føle tilhørighet betyr alt. Å gjøre ting i lag skaper fellesskap.”  

 

Det er fellesskapet, det sosiale nettverket og det å føle seg verdsatt som gir LIS-ene i 

utdanningsprogrammene inspirasjon for videre arbeid. En LIS i gynekologi uttalte på 

fagsamling i juni 2013: 

 

”Jeg har ikke forstått vitsen med programmet før nå. Det er jo kjempeviktig å møte 

leger fra andre avdelinger og utveksle erfaringer og bli kjent med hverandre. Da er 

det ikke så skummelt å ta kontakt for å diskutere saker jeg er usikker på.” 

 

Utdanningsprogrammene har derfor en sentral rolle i å bygge opp fagmiljø, rekruttere 

og utdanne spesialister i regionen. Et godt fagmiljø, muligheter for fagutvikling og et 

sosialt nettverk er sentralt for trivsel. Av andre faktorer som virker stabiliserende, 

fremheves arbeidsmiljø, muligheter for fagutvikling og oppdatert medisinsk-/teknisk 

utstyr (MTU).  

 

For å lykkes med framtidige utdanningsprogram, må det skapes noen møtearenaer der 

alle deltar. Fagområder som går vakt har større utfordring med å felles møteplasser og 

utdanningsprogrammet må derfor legges opp med en viss grad av gjentakelse.  

 

Utdanningsprogrammene har hatt betydning for å skape felles forståelse for regionale 

utfordringer. Deltagelsen må derfor i stor grad være forpliktende for å kunne skape et 

sterkt faglig og sosialt nettverk som kan tiltrekke seg nye leger.  

 

2.6.1 Oppsummering og arbeidsgruppens anbefaling 

Det er visse lokale forskjeller i rekrutterings- og bemanningssituasjonen i regionen. UNN 

Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø har begrensede rekrutteringsvansker, mens andre 

steder har større utfordringer. Utdanningsprogrammene bidrar til å bygge opp faglige 

og sosiale nettverk, og virker ved det sterkt stabiliserende. Programmene har en 

desentraliserende effekt ved at LIS-ene kan oppnå deler av spesialiseringen lokalt. Det 

bidrar til å bygge opp fagmiljø for hele landsdelen. Ved å engasjere store deler av 

fagmiljøet i programmene skapes gode forutsetninger for fagutvikling og faglige 

diskusjoner som hever kvaliteten.  Det bør vurderes å utvide antall utdanningsprogram 

til å omfatte mindre fagområder for å skape et sosialt og faglig nettverk i regionen. 

Særlig med tanke på spesialiteter der legen ofte er alene eller i et lite fagmiljø. Det bør 

også vurderes om fagnettverkene og fagrådene i større grad bør integreres i 

programmene, slik som innen revmatologi.  Forslag til nye utdanningsprogram gis under 

gjennomgang av fagområdene fra fase 1. 
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3 Behovsvurderinger  
Arbeidsgruppen skal vurdere innen hvilke fagområder behovet vil øke innen frem mot 

2020. Vurderingen skal basere seg på kartlegginger fra strategisk kompetanseplan fase 

1 og fagplaner. Andre faktorer som påvirker etterspørselssiden er nasjonale og regionale 

føringer og prioriteringer og samhandlingsreformen. Prioriterte fagområder vil 

vanligvis ha økt behov for spesialistkompetanse. Nasjonal og regional kreftplan øker 

behovet for både onkologer, patologer og radiologer. Nasjonale kvalitetskrav til 

fødselsomsorg fører til større behov for spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer. 

Aldrende befolkning gir større behov for ekspertise innen alle indremedisinske 

spesialiteter, fysikalsk medisin og rehabilitering, geriatri og psykiatri, revmatologi og 

andre tilliggende fagområder.  

 

3.1 Strategisk kompetanseplan fase 1 
Kartleggingen i strategisk kompetanseplan fase 1 viser at de strukturelle demografiske 

endringene i alderssammensetningen gir relativt flere eldre i Helse Nords geografiske 

område (2011:9). Eldre befolkning, nye behandlingsformer og utbredelsen av de såkalte 

livsstilssykdommene er nært knyttet til mange kroniske lidelser. Høyere alder øker 

forekomsten av kreft og demens. Kosthold, fysisk aktivitet, tobakk mv. henger sammen 

med lidelser som diabetes, kols og fedme. Overvekt øker risikoen for diabetes og hjerte-

/karsykdommer. Generelle bedringer i levekår gir høyere forventet levealder og 

overlevelsen ved hjerte-/karsykdommer er bedret (ibid. s. 11). Forekomsten av kreft, 

kols og diabetes har økt vesentlig i senere tid. Utbredelsen av psykiske lidelser er 

forventet stabil, men ifølge tall fra Folkehelseinstituttet vil 50 % rammes av en psykisk 

lidelse en eller flere ganger i løpet av livet (ibid. s. 13). Demens regnes som den vanligste 

og mest alvorlige psykiske lidelsen blant eldre og øker med alder. Folkehelseinstituttet 

forventer en dobling av forekomsten fra om lag 70 000 tilfeller i dag, i løpet av noen tiår. 

 

Strategisk kompetanseplan fase 1 pekte ut enkelte fagområder som særlige sårbare og 

vanskelige å rekruttere til. Disse er: anestesiologi, generell kirurgi, radiologi, psykiatri, 

barne- og ungdomspsykiatri, fødselshjelp og kvinnesykdommer, ortopedisk kirurgi, 

onkologi, revmatologi, indremedisin, geriatri og fysikalsk medisin og rehabilitering. Det 

var imidlertid variasjon i svarene, og rekrutteringssituasjonen kunne variere fra sted til 

sted innen samme helseforetak.  

 

3.2 Fremskrivninger basert på HELSEMOD 2012 
Strategisk kompetanseplan fase 1 baserte seg på fremskrivninger fra Statistisk 

sentralbyrås (SSB) planleggingsmodell HELSEMODs fremskrivninger 2009. HELSEMOD 

2012 anslår at det blir god dekning eller et lite overskudd av leger frem mot 2035.6 

Modellen baserer seg på en rekke forutsetninger som det heftes usikkerhet med og som 

                                                        
6 Tilnærmet balanse i referansebanen. I lavetterspørselsalternativet viser modellen et legeoverskudd.  
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ved endring kan gi andre resultat. I dag er for eksempel legene den yrkesgruppen som 

har høyest gjennomsnittlig arbeidstid. Flere kvinnelige leger, kombinert med en politisk 

intensjon om normalisering av legenes arbeidstid, gir et redusert tilbud av arbeidskraft, 

og igjen et underskudd av leger (SSB 2012:68). SSB understreker at det antatte 

legeoverskuddet er lite og bildet er sårbart ettersom legene er representert i alle 

aktivitetsområdene i helsetjenesten. Endringer i faktorer som tidsbruk per pasient og 

redusert avgangsalder virker også inn. Modellen forutsetter en forflytning av 

etterspørselen i spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten som følge av 

samhandlingsreformen.  

 

3.3 Samhandlingsreformen og kompetanseprosjektets anbefalinger 
Regionalt samhandlingsutvalg mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF har utgitt 

rapporten Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen (31.1.2013) 

som gir en statusbeskrivelse for Nord-Norge. Arbeidet ble fulgt opp ved Tiltaksplan 

2014-2016 for kompetanseutvikling i kjølvannet av samhandlingsreformen (2.5.2013). 

Tiltaksplanen er ferdigbehandlet i løpet av 2014, og arbeidsgruppen har derfor brukt 

høringsdokumentet. Arbeidet med samhandlingsreformen vil i det følgende omtales som 

kompetanseprosjektet og kompetanseprosjektets tiltaksplan.  

 

Kompetanseprosjektet har avgrenset arbeidet til følgende diagnosegrupper og 

kompetansefelt: folkehelsearbeid, habilitering/rehabilitering inkl. slag, diabetes, kreft, 

kols, geriatri, rus, psykiatri og smittevern.  

 

Tiltaksplanen understreker at to av fremskrivningene til HELSEMOD 2012 gir nasjonal 

underdekning av leger frem mot 2035 såfremt ikke forutsetningene i 

samhandlingsreformen legges til grunn (2013:11). Det er derfor nødvendig å øke 

utdanningskapasiteten innen medisin i Nord-Norge med elleve studieplasser. At Nord-

Norge mangler leger viser seg blant annet i vakante fastlegeavtaler og egne 

rekrutteringsprosjekt som legerekrutteringsprosjektet i Finnmarkssykehuset (ibid. 

2013:46).  

 

 

3.4 Nasjonale og regionale føringer  
Helse Nords plandokument for perioden frem til 2017 gir en oversikt over de strategisk 

viktigste fagplanene de kommende årene. Sammen med eiers styringskrav, er 

fagplanene styrende for kompetanse- og personellbehovet.  

 

3.4.1 Svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg 

Innføring av nye, nasjonale seleksjonskriterier innen fødselsomsorgen har ført til større 

bemanningsbehov innen fødselshjelp og kvinnesykdom. Regional plan for 
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implementering av nye kvalitetskrav i fødselsomsorgen ble vedtatt i styret i Helse Nord 

oktober 2012. Foretakene ble i 2012 tildelt åtte ekstra hjemler for overleger i 

fødselshjelp og kvinnesykdommer og en hjemmel for LIS.7 For å fylle spesialisthjemlene 

er utdanningsprogrammene et sentralt virkemiddel.8  

 

3.4.2 Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 

Den nasjonale kreftstrategien, Sammen – mot kreft kom i juni 2013. Strategiens sentrale 

mål er økt brukerorientering, gode pasientforløp, forebygging, økt overlevelse/forlenget 

levetid og økt livskvalitet.  Helse Nords regionale kreftplan åpnet for høring 3.9.13.9 

Prosessen var ikke avsluttet da arbeidsgruppen leverte rapport, og planen ble derfor 

brukt slik den forelå. Den nasjonale og regionale satsningen på kreft vil øke behovet for 

diagnostikk og behandling og dermed også behovet for spesialister innen onkologi, 

radiologi og patologi. Mer avansert diagnostikk, som eks. PET-scan, robotbehandling, 

nye typer strålebehandling og nye medisiner, bidrar til å forsterke behovet ytterligere. 

 

3.4.3 Regionale fagplaner under arbeid 

Fagplaner innen følgende områder planlegges ferdig våren 2014: 

 Hud og veneriske sykdommer 

 Øyesykdommer  

 Øre-, nese- og halssykdommer 

Planene inneholder handlingsplan for organisering, oppgavefordeling, telemedisinske 

løsninger og tiltak for å opprettholde og øke kompetanse og kapasitet.  

 

3.4.4 Kronikersatsningen  

Det arbeides med å ferdigstille og følge opp nye regionale handlingsplaner for 

rehabilitering, geriatri, revmatologi og diabetes. Tiltakene må sees i sammenheng med 

samhandlingsreformen. Regionale handlingsplaner i lungemedisin, nyreerstattende 

behandling og revmatologi skal gi styrket kronikeromsorg og rehabilitering. Det 

omfatter fagområder som fysikalsk medisin og rehabilitering og indremedisinske 

områder som lungemedisin, nyremedisin, diabetes og revmatologi, samt geriatri.  

 

3.4.5 Bildediagnostikk 

Innen bildediagnostikk har nye behandlingsformer og utredningsmuligheter, sammen 

med forventningen i befolkningen og styringssignaler, gitt en stor økning i 

etterspørselen.  Behovet vil trolig øke ytterligere, og Helse Nord har over flere år blitt 

                                                        
7 Styresak 7-2012 Desentralisering av fødselsomsorg i Helse Nord - oppfølging av styresak 31-2011 
8 jf styresak 31-2011 Desentralisering av fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid 
9 Regional kreftplan 2014-2021. Høringsutkast. 2. 9.13 



 
 

16 
 

bedt om å øke aktivitetsveksten innen polikliniske radiologiske undersøkelser.10 Det er 

vanskelig å rekruttere radiologer (fase 1 2011:39). Helse Nord RHF kjøper per i dag 

radiologiske tjenester fra private aktører både i Tromsø og Bodø, i tillegg til 

teleradiologi.   

 

3.4.6 Kirurgiske områder 

Omfatter generell kirurgi, med alle subspesialiteter, dvs. urologi, gastrokirurgi, 

karkirurgi mv. Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord er under arbeid. 

Helsepolitiske føringer gjør at det må bygges opp et fagmiljø innen brystrekonstruksjon. 

Helse Nords plan for regionalt traumesystem angir at det skal bygges opp kapasitet 

innen karkirurgi og intervensjonsradiologi. 11  

 

3.4.7 Intensivmedisin 

Helse Nords regionale handlingsplan for intensivmedisin12 fra 2008 viste et behov for 

opptrapping innen fagfeltet. Antall intensivsenger ved UNN Tromsø skal økes til 15 og til 

10 ved Nordlandssykehuset Bodø innen 2018.  

 

3.4.8 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og annen 

avhengighet 

Gjeldende rusplan, Riktig, nært og helhetlig. Regional handlingsplan for tiltak mot 

rusmiddelmisbruk 2007-2014 utløper i 2014. Nasjonale føringer går i retning 

desentralisering av behandlingstilbud. Ny spesialitet i avhengighetsmedisin er under 

vurdering.  

 

3.4.9 Psykisk helsevern 

Regional plan for psykisk helsevern skal utarbeides i løpet av 2014. DPS skal styrkes for 

å kunne ivareta alle allmennpsykiatriske funksjoner, inklusiv akuttfunksjoner og 

rusbehandling.   

 

3.5 Gjennomgang av fagområdene 
Fagområdene som ble vurdert til særlige sårbare i fase 1 ble gjennomgått av 

arbeidsgruppen med vurdering og forslag til tiltak. Resultatet er presentert i tabell 2. 

 

  

                                                        
10 Bla gjennom oppdragsdokumentene 2011 og 2012 
11 Regionalt traumesystem for Helse Nord. Helse Nord 23.4.2010.     
12 Handlingsplan for intensivmedisin. Kapasitet og struktur i Helse Nord. Helse Nord 31.1.2008. 
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Tabell 2: Arbeidsgruppens vurderinger av sårbare fagområder fra fase 1 
Spesialitet Arbeidsgruppens vurdering Forslag til tiltak 
Anestesiologi Antatt økt behov pga. flere roller både 

prehospitalt og inhospitalt. Ny 
luftambulansebase opprettes på Evenes, noe 
som krever betydelig flere ressurser. Ikke 
tilstrekelig dekning per i dag. 
Helgelandssykehuset og 
Finnmarkssykehuset har utfordringer med 
prehospital rekruttering. 

Regional handlingsplan. 
Ordninger som sikrer robust 
fagmiljø og nettverk for de som er på 
mindre steder, eks. 
hospiteringsavtaler.  
Veiledningsstillinger. 
Sikre nok faglig oppdatering og 
praksis. 
Regionale utdanningsplaner for å 
sikre bærekraft.   

Generell kirurgi 
Inkl. gastrokirurgi, 
urologi, 
plastikkirurgi, mv. 
 
Ortopedisk kirurgi 

Underdekning i lokalsykehus innen urologi 
og gastrokirurgi. Karthoraxkirurgi er sårbart 
pga. få spesialister. Eldre befolkning øker 
kreftforekomsten. Plan for plastikkirurgi gjør 
at det må bygges opp et fagmiljø.  

Regional handlingsplan. 
Sikre robust fagmiljø og nettverk for 
de som er på mindre steder.  Sikre 
nok faglig oppdatering og praksis. 
Simulatortrening. 
Større grad av hospitering. 
Veiledningsstillinger. 
Regional utdanningsplan. 

Radiologi Underdekning per i dag. Trolig også økt 
behov pga. større krav til diagnostikk og 
kontroll, samt nye behandlingsmetoder eks. 
intervensjonsradiologi. 

Regional handlingsplan for å 
kartlegge og vurdere behov 
fremover, oppgavedeling mot 
radiografer. Arbeide for gruppe 1 i 
Bodø. 

Psykiatri (voksen) Underdekning per i dag. Antatt økt behov 
pga. høy forekomst av lidelser og for lav 
dekning 

Regional fagplan skal utarbeides i 
2014. 

Psykiatri (barn- og 
ungdom) 

Underdekning per i dag. Strengere krav til 
krav til kvalitet og politiske signaler gir økt 
behov. 

Regional fagplan skal utarbeides i 
2014. 

Fødselshjelp og 
kvinnesykdommer 

Økt behov pga. skjerpede kvalitetskrav.  Implementering av regional plan. 
Videreføring av utdanningsprogram. 

Onkologi/ 
kreft 

Økt behov pga prioritert fagområde med 
krav til rask diagnostikk og behandling. God 
nok regional dekning per i dag.   

Regional kreftplan.  

Revmatologi Noe underdekning per i dag. Bør være lokalt 
tilbud. Antas å dekkes gjennom 
utdanningsprogrammet. 

Videreføring av utdanningsprogram. 

Indremedisin 
Inkl alle 
subspesialiteter 

Økt behov pga. flere eldre, flere kronikere og 
nye behandlingsmetoder. Lokalt tilbud innen 
lunge, nyre, hjerte og fordøyelse. Regionalt 
tilbud innen blodsykdom og endokrinologi. 
Underdekning innen flere underspesialiteter 
som blodsykdom og lunge. Diabetesplanen 
angir økning innen endokrinologi.  
  

Regional plan for diabetes, lunge og 
nyre. 
 
Videreføring av utdanningsprogram. 
 

Fysikalsk medisin 
og rehabilitering 

Økt behov pga. underdekning. Fagplan under utarbeidelse. 
 Videreføring av 
utdanningsprogram. 

Geriatri Behovet antatt voksende pga. større andel 
eldre og høyere leveralder. 

Geriatriplan under utarbeidelse. 
Videreføring av utdanningsprogram 

 

I tillegg til fagområder som ble vurdert som sårbare i fase 1, diskuterte arbeidsgruppen 

hvilke andre fagområder som eventuelt ville ha særlige behov fremover. Disse er 

presentert i tabell 3.  
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Tabell 3: Arbeidsgruppens vurderinger av andre sårbare fagområder  
Spesialitet Arbeidsgruppens vurdering Tiltak 
Patologi Økt behov jf. kreftplan Jf. kreftplan 
Hematologi Økt behov jf. kreftplan Jf. kreftplan 
Øyesykdommer Avvente fagplan Fremkommer i fagplan som 

kommer våren 2014 
Hud og veneriske 
sykdommer 

Avvente fagplan Fremkommer i fagplan som 
kommer våren 2014 

Øre-, nese- og 
halssykdommer 

Avvente fagplan Fremkommer i fagplan som 
kommer våren 2014 

Rus og 
avhengighets-
medisin 
 

Ny spesialitet i avhengighetsmedisin. 
Avvente arbeid med ny spesialiststruktur. 

Gjeldende plan er Riktig, nært og 
helhetlig. Regional handlingsplan 
for tiltak mot rusmiddelmisbruk 
2007-2014  

 

 

3.6 Arbeidsgruppens diskusjon og vurdering  
En viktig faktor i tilbudet av legearbeidskraft er antall timer den enkelte arbeider. 

Tradisjonelt har legene vært en yrkesgruppe med både høy avgangsalder og høy 

arbeidstid. Høyere kvinneandel og tariffavtale som gir rett til vaktfritak fra 60-års alder 

gir trolig redusert tilbud av arbeidskraft. Undersøkelser viser at kvinner velger 

annerledes enn menn og ønsker generelt kortere arbeidstid og mindre grad av vakt og 

øyeblikkelig hjelp. Det virker inn på rekrutteringen til fagområder som anestesi, 

ortopedi og kirurgi.13 Høy alder kan skape driftsvansker dersom flere velger å gå ut av 

vaktordningen. Det krever sterk motivasjon for å velge frivillig vakt. Et godt og 

motiverende arbeids- og fagmiljø kan bidra til at flere ønsker å gå vakt, så vel som å 

virke rekrutterende og stabiliserende.  

 

Arbeidsgruppen oppfatter situasjonen i Bodø og Tromsø slik at en generelt lykkes i å 

rekruttere de legespesialistene som er nødvendig. Unntak er knyttet til smalere 

fagområder som hematologi og nefrologi eller enkeltområder som geriatri. Flere forhold 

virker inn på rekrutteringsmulighetene og for fagområder med utstrakt avtalepraksis – 

som øyemedisin, kan det virke hemmende på etterveksten av nye spesialister. 14Arbeid i 

helse- og omsorgsdepartementet pågår i forhold til LIS i avtalepraksis, men det er 

foreløpig ingen LIS i avtalepraksis i Helse Nord.15 

 

                                                        
13 Dr. Med. Karl-Arne Johannesens undersøkelse av kvinners valg av spesialitet. Publisert i Dagens Medisin 
2.12.2013. 
14 På landsbasis og i Helse Nord står avtalespesialistene for 70 % av den polikliniske virksomheten i følge 
aktivitetsdata fra NPR 2013.  
15 Gruppepraksiser (dvs. med minst to avtalespesialister innen samme fagområde) kan ha LIS, men dette 
er i liten grad utprøvd. Se legeforeningen for mer informasjon. 
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Arbeidsgruppen diskuterte hvorvidt fagområder som ikke inngår i legeturnusen av 

denne grunn har svekket rekruttering. Eksempler på slike fagområder er radiologi og 

psykisk helsevern, som begge har for lav spesialistdekning.  

 

3.6.1 Arbeidsgruppens anbefaling 

Arbeidsgruppen mener det er behov for en regionalt styrt fordeling av 

spesialiseringsstillinger der de store utdanningsinstitusjonene i landsdelen må ta et 

særlig ansvar for å sikre de mindre stedene. Det anbefales at det etableres ordninger 

som forplikter UNN og Nordlandssykehuset til å utdanne kandidater til mindre foretak 

og lokalsykehus.  

 

For mindre sykehus kan det vurderes stimuleringsstipend for tjeneste mot bindingstid. 

På bakgrunn av erfaringer fra legerekrutteringsprosjektet i Finnmark kan det gis 

økonomisk støtte under spesialisering for å dekke merkostnader knyttet til flytting og 

spesialisering mot bindingstid. Tilsvarende ordning har tidligere eksistert ved 

Nordlandssykehuset, men er nå avviklet. Helgelandssykehuset har også hatt stipend for 

retur etter gruppe 1-tjeneste, som skal dekke merkostnader knyttet til spesialisering 

som eks. dekke av to husleier i perioden.  

 

Arbeidsgruppen er enig om at fagmiljø og fagutvikling er viktige motivasjonsfaktorer og 

at det må tilrettelegges for regional nettverksbygging slik at alle får tilgang til et faglig 

nettverk. Andre faktorer av stor betydning er medisinsk-/teknisk utstyr og moderne 

bygg.  

 

For å beholde leger på mindre steder bør det utvikles stabiliserende tiltak som støtte til 

kurs/konferanser/annen kompetanseheving slik som f. eks. sikres gjennom 

utdanningsprogrammene. Videre forslag er kompetanseheving og fagutvikling gjennom 

hospitering, internundervisning, kollegastøtte eller veiledning. 

 

Den søknadsbaserte turnusordningen bør aktivt brukes ved å legge til rette for god 

praksis og sørge for å gjøre seg attraktiv senere. Slik kan de gode erfaringene sikres, 

sammen med et godt omdømme, noe som virker rekrutterende i seg selv. Praksisfeltet 

er en svært viktig rekrutteringsarena. Helseforetakene bør organisere seg på en måte 

som sørger for at den enkelte betyr noe, med en personlig faktor som gir god integrering 

og mottakelse av nye leger. Her kan erfaringer fra legerekrutteringsprosjektet i 

Finnmarkssykehuset være nyttige.  

 

Tilsvarende aktivt å legge til rette for god praksis knyttet til regionaliseringen av 

medisinerutdanningen i Nordland/Bodø og fortsatt jobbe for tilsvarende regionalisering 
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til Finnmark.  Erfaringer fra Canada er at leger som under utdanningen har tjenestegjort 

i distriktet senere er mer positive til å arbeide i rurale områder.16  

 

Faktorer som virker til å rekruttere, utvikle og stabilisere er identifisert i to prosjekt 

som Finnmarkssykehuset har deltattt i, hhv Recruit and Retain og 

legerekrutteringsprosjektet.  Også Helgelandssykehuset har utarbeidet en liste over 

suksesskriterier for utenlandsrekruttering, men en gjennomgang viser at disse også 

langt på vei gjelder tilsvarende også for andre.  

 

3.7 Erfaringer fra andre land 
Mye av arbeidet knyttet til rekruttering fra utlandet har dreid seg om å identifisere 

suksessfaktorer som kan være med på å stabilisere og beholde rekrutterte kandidater.  

Finnmarkssykehuset deltar i EU-prosjektet Recruit and Retain. Det er et internasjonalt 

samarbeidsprosjekt som blant annet skal utvikle tiltakspakker for å møte utfordringer 

for å stabilisere og beholde helsepersonell i rurale områder.17 Prosjektet skal gi svar på 

spørsmål som hva helsepersonell ønsker for å begynne å arbeide i nordlige rurale 

områder, og hva de ønsker for å bli i rurale områder. Endelig analyse var ikke ferdig da 

arbeidsgruppen leverte rapporten, men foreløpige erfaringer kan trekkes ut.  

 

Av suksesskriterier for stabilisering fremheves:  

- godt omdømme  
- god mottakelse fra arbeidsgiver 
- gode internrutiner for å beholde ansatte 
- godt faglig og sosialt miljø  
- godt samarbeid med læringssteder for å tiltrekke studenter til å følge 

karriereveien i rurale strøk  
- aktiv markedsføring av rurale områder med rekrutteringsfilmer og -brosjyrer 
- velkomstbrosjyrer for nyansatte  
- orientering om sosiale tiltak på arbeidsplassen, fritidstilbud og frynsegoder, 

fadder- og mentorordning 
- rekrutteringsårshjul  

 

Helgelandssykehuset har over mange år drevet aktiv legerekruttering fra utlandet, 

hovedsakelig ved hjelp av formidlingsbyrå. Basert på erfaringer, har de oppsummert 

noen suksesskriterier. Blant disse er: 

- kandidaten må ha et andrespråk for å lykkes med norskopplæring 

                                                        
16 Mer informasjon om Recruit and Retain finnes her: http://www.recruitandretain.eu/  
17 Prosjektperioden er fra juni 2011 til juni 2014. Samarbeidspartnere er Canada, Grønland, Island, Irland, 
Norge, Skottland og Sverige. Kjernedelen er innen helsesektoren, mens prosjektet har en strategisk del 
som også omfatter andre yrkesgrupper i offentlig sektor. 
 

http://www.recruitandretain.eu/
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- oppmerksomhet om kulturforskjeller, særlig om hvordan en forholder seg til 
kolleger og kvinner 

- ivareta hele familien mht. barnepass, jobb til partner, muligheter for å dyrke 
interesser og bolig 

- vekt på kompetansevurdering under intervju 
- bistand til leder 
- besøk i forkant, forventningsavklaringer 

 

Et annet prosjekt knyttet til rekruttering fra utlandet er Helse Nord og NAV Eures' 

samarbeid om rekruttering av helsepersonell fra Spania i tilknytning til Nordland 

fylkeskommunes tilflyttingsprosjekt. Prosjektet er foreløpig i oppstartsfasen, men har 

også som mål å utvikle tiltakspakker, samt å rekruttere helsepersonell fra Spania. 

 

 

4 Store endringer i den norske legeordningen  
De siste årene har det skjedd store endringer innen legeadministrasjonen i Norge. 

Statens autorisasjonskontor har overtatt spesialistgodkjenningen fra legeforeningen, og 

Nasjonalt Råds legehjemmelsbase er avviklet. Den største endringen er knyttet til det 

pågående arbeidet med legespesialiseringens innhold og struktur. Ettersom 

Helsedirektoratets arbeid med ny spesialiststruktur ble utsatt til 2014, kunne ikke 

arbeidsgruppen ta hensyn til denne i sine vurderinger. 

  

Fra 1. juli 2013 opphørte ordningen med søknadsprosesser og tildeling av legehjemler 

sammen med ID-databasen. Ordningen ble erstattet av legestillingsregisteret – LSR. Det 

betyr at legene fremover tilsettes i stillinger og ikke hjemler, samtidig som lege-id 

numrene som ble tildelt fra Nasjonalt Råd er avviklet.  LSR skal vise hvilke stillinger som 

disponeres av hvilket foretak og gi en oversikt over hvilke virksomheter som har 

godkjenning som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering. LSR eies og driftes av 

Helsedirektoratet. Registerets formål er registrering og oppdatert oversikt over 

legestillinger, analysemuligheter, monitorering og muligheter for fremskrivning. 

 

Den gamle legeadministrasjonsordningen med kvoteregulering skulle sikre 

utdanningskapasiteten og en god fordeling av leger på landsbasis. Det er hensyn som 

fremdeles må ivaretas i den nye ordningen. Avviklingen av kvotereguleringen er basert 

på antakelsen om at legearbeidsmarkedet går mot balanse. 

Legestillingsadministrasjonen skal inngå som del av de øvrige prosessene med 

oppdragsdokument, behovsvurderinger og budsjettprosess. Men selv om 

legekvotereguleringen har opphørt, skal oppretting av legestillinger fortsatt skje i tråd 

med behovene innen helseregionenes sørge for-ansvar, det helsepolitiske 

styringsbudskapet og de økonomiske rammer stilt til disposisjon. Helseforetakene må 

fortsatt sikre de lovpålagte oppgavene forskning og utdanning av spesialister.  
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I Helse Nord skal det nye legestillingsregisteret i foretakene etter hvert integreres med 

lønnssystemet, slik at oversikt over legestillingene kan tas ut fra personalportalen. Ved 

full integrasjon skal legens navn, ID-nummer og spesialitet kunne kobles og således gi 

bedre oversikt. Det gjør det mulig å planlegge bedre, blant annet er det fremhevet at 

rettigheter som overlegepermisjon lettere kan planlegges i lønnssystemet. De regionale 

helseforetakene har harmonisert administrasjonen av legestillingene for å gi en 

tilnærmet lik nasjonal praksis.   

 

1. desember 2012 ble den norske autorisasjonsordningen for leger endret til at godkjent 

medisinerutdanning gir rett til autorisasjon. Endringen innebærer at turnusen nå er den 

første obligatoriske delen av spesialiseringen.18 Hensikten er å korte ned tiden det tar å 

bli spesialist og turnustjenesten må være gjennomført før legen kan tilsettes som lege i 

spesialisering (LIS).19 

 

  

4.1 Arbeidsgruppens diskusjon og vurdering 
Opphør av kvotereguleringen gjør at helseforetakene selv kan opprette nye 

legestillinger. Det innebærer at den sentrale og regionale koordineringen forsvinner, og 

ordninger som ivaretar den regionale planleggingen og oversikten må etableres.  

 

Arbeidsgruppens diskusjon dreide seg i hovedsak om hvordan en kan sikre regional 

oversikt og styring ut fra helhetlige behov og strategisk tilnærming. Følgende faktorer 

ble fremhevet: 

 

1. Langsiktig planlegging: Helse Nord RHF har et sørge for-ansvar og med det et 
ansvar for langsiktig planlegging og funksjonsfordeling mellom 
foretaksområdene.  
 

2. Utdanning av helsepersonell: Det må sikres at utdanningen er god og et 
tilstrekkelig etterfyll av spesialister på alle fagområder. For den enkelte avdeling 
kan det være fristende å omdanne en LIS-stilling til overlegestilling når 
kandidatene oppnår spesialisering for å beholde kompetansen. På sikt kan det 
skape vansker dersom flere gjør det samme da LIS-stillinger er nødvendige for å 
sikre nye spesialister.   

 

3. Forskning: Lovpålagt oppgave. Det er regionale variasjoner i bemanning og grad 
av forskning. UNN har høyere legedekning pga. større volum på forsknings- og 
utdanningsoppgavene. 
 
 

                                                        
18 Jf Helsedirektoratets rapport Ny ordning for leger. Informasjon og veiledningsmateriell.  
19 Ibid s 14. 
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4. Muligheter for oppbemanning: Annen dimensjonering av leger kan ha positive 
konsekvenser der en velger å oppbemanne – dette kan gi bedre tid til pasientene, 
mer tid til videreutdanning og fagutvikling og således bedre betingelser og virke 
som en dra-faktor i seg selv. Gir mulighet for å skape et robust fagmiljø. 

 

5. Småfagene: En svakhet med fullstendig frislipp der den enkelte klinikk selv kan 
opprette og endre stillinger er at mindre fagområder kan svekkes i konkurranse 
med større.  

 

6. Helhet og langsiktighet: Opprettelse av legestilling i den enkelte avdeling 
genererer en rekke ringvirkninger for omliggende virksomhet fordi enhver 
endring i legestilling virker inn på annet personell, bygningsmessige forhold, 
pasientstrømmer mv. Dette gir virkninger ut over den enkelte avdeling og må 
vurderes helhetlig.  
 

7. Sikre dekning i mindre sentrale strøk: Muligheten for å opprette stillinger fritt vil 
kunne gi en kraftlig sentralisering.   
 

8. Funksjonsfordeling: Fordelingen må sikre at helseregionens funksjonsfordeling 
opprettholdes. 

 

9. Kvalitetskrav: Sikre at kvalitetskrav ivaretas både på kort og lang sikt. 

 

10. Politiske styringsbudskap: Utviklingen i legestillingenes sammensetning og 
mengde må skje i samsvar med oppdragsdokument, foretaksmøter, 
langtidsbudsjett og økonomiske rammer. 

 

11. Lik praksis: Arbeidsgruppen mener derfor det er sentralt at det etableres en 
regional praksis for å sikre registerets kvalitet. Det må etableres retningslinjer 
for hvordan registrering skal skje. 
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5 Oversikt over gjeldende fagplaner for Helse Nord 
 

- Regionalt traumesystem for Helse Nord (2010) Fagområde akuttmedisin 

- Plan for behandling av pasienter med akutt koronarsyndrom i Helseregion Nord 

(2004) 

- Plan for avtalespesialister i Helse Nord 2007-2015. Desentralisering og 

ambulering. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Helse Nord RHF. Mai 2006 

- Tjenestetilbudet til barn i Helse Nord (2007) Fagområde barnemedisin 

- Regional handlingsplan for diabetes 2008-2013 

- Handlingsplan for folkehelsearbeid (2008) 

- Implementering av nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord.. 

Regional handlingsplan. Helse Nord (2010) 

- Tiltaksplan for fødselsomsorg 

- Handlingsplan for geriatri 2004-2008 (2004) 

- Handlingsplan for intensivmedisin (2008) 

- Organisering av elektiv ortopedi i Helse Nord (2011) 

- Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005-2015 (2005) 

- Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang i PHV (2012 - 2015) 

- Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007-2014 "Riktig, 

nært og helhetlig" 

- Handlingsplan for habilitering og rehabilitering 2004-2010 (2004) 

- Delplan for habiliteringstjenestene for voksne (2007, reg arb.gr)   

- Delplan for habiliteringstjenestene for barn (2007) 

- Koordinert plan for habiliteringstjenesten for voksne og barn (2010) 

- Handlingsplan i revmatologi 2008-2013 (2007, reg plan) 

- Smittevernplan 2008-2011 (reg plan) 

- Tuberkulosekontrollprogram Helse Nord 2008-2011 

- Forskningsstrategi Helse Nord 2010-2013 (inkluderer innovasjon) 

- Kvalitetsstrategi i Helse Nord (Styresak 2013) 

- Regional handlingsplan for rehabilitering (2012) 
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6 Referanser 
 

- Strategisk kompetanseplan Helse Nord. Fase 1 (Helse Nord 2011) 

- Spesifisert mandat for strategisk kompetanseplan fase 2 (Helse Nord 2012) 

- Mandat for underarbeidsgruppen rekruttering og stabilisering av legespesialister i 

Helse Nord (Helse Nord 2012) 

- Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten. En status-, trend- og 

behovsanalyse fram mot 2020 Helsedirektoratet 2/2012  

- Roksvaag K. og Texmon I. Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot 
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14/12 (2012). 

- Ny ordning for leger. Informasjon og veiledningsmateriell Helsedirektoratet 

rapport 2013 
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Sammendrag 
Oppgaveglidning kan forstås som endring i profesjonenes rolle og oppgavefordelingen 

mellom ulike yrkesgrupper. I helseministerens tale til sykehusene i januar 2013 var 

bedre og smartere oppgavedeling mellom ansatte i sykehusene et av ti tiltak som skal gi 

pasientene et bedre helsetilbud.1 Vellykket oppgaveglidning må gjøre helsetjenesten 

mer effektiv og bidra til bedre kvalitet i pasientbehandling ved å utnytte personellets 

kompetanse optimalt. Det skjer ved at de som mister oppgaver får frigjort tid til å utføre 

oppgaver som kun de kan gjøre.   

 

En kartlegging av oppgavedeling i Helse Nord fra 2013 viste stor grad av tilfredshet 

knyttet til egeninitiert oppgavedeling, et funn som samsvarer med resultatet fra 

Helsedirektoratets nasjonale kartlegging samme år. De aller fleste oppgaveglidningene 

skjer mellom lege og sykepleier, der sykepleiere overtar enkeltoppgaver knyttet til 

poliklinisk kontroll og oppfølging som del av pasientforløp. Enkelte polikliniske 

kontroller er også overtatt av fysioterapeuter, men i mindre utstrekning. Det kan delvis 

skyldes at fysioterapeuter ikke har selvstendig refusjonsrett i dagens ISF-finansiering, 

mens sykepleiere har refusjonsrett for utvalgte prosedyrer. Kartleggingen fra Helse 

Nord ga også tilbakemelding om et utbredt ønske om å gjeninnføre støttefunksjoner 

knyttet til renhold, kjøkken, portør og administrative oppgaver for å frigjøre tid for 

klinisk personell. Det ble gjennomgående gitt uttrykk for misnøye knyttet til slik 

oppgaveglidning.  Imidlertid oppfatter arbeidsgruppen at det pågår diverse prosesser 

med å reetablere støttefunksjoner nettopp med den hensikt å frigjøre tid for klinikerne. 

Arbeidsgruppen tror det er et gode for både klinikerne og pasientene.  

Både Helse Nords kartlegging, og undersøkelser gjennomført av Helsedirektoratet i 

prosjekt Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten tyder på at tillit mellom fagpersoner, 

medvirking og ledelsesforankring er vesentlige faktorer for å lykkes med oppgavedeling. 

I tilfeller der disse betingelsene er til stede, er den opplevde effekten av 

oppgavedelingen positiv, selv om det i svært begrenset grad foreligger noen skriftlige 

evalueringer av effekten. Et annet funn er at oppgavedeling ser ut til å være lettere å 

gjennomføre i tilfeller der oppgaveglidningen ikke nødvendiggjør formell 

kompetanseheving for involverte parter. De fleste tilfeller av oppgaveglidning baserer 

seg på internopplæring og interne sertifiseringsordninger og ikke utdanning gitt av 

utdanningsinstitusjonene. Det kan blant annet skyldes at dagens utdanningssystem i 

stor grad tilbyr videreutdanninger som profesjonspåbygninger, noe som virker 

hemmende fremfor fremmende på oppgavedeling mellom profesjoner.  

Helse Nords mest presserende områder er innen operasjonssykepleie og radiologi. 

Kartleggingen ga noen eksempler på forsøk der andre enn spesialsykepleiere hadde 

assistert under mindre polikliniske operasjoner, men har ikke frembrakt kunnskap om 

at dette er forsøkt satt i system. Det ble heller ikke gitt noen tilbakemeldinger på 

                                                        
1 Politiske mål og forventninger til spesialisthelsetjenesten 30.1.2013. Helse- og omsorgsdepartementet 
bruker begrepet oppgavedeling. 
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oppgavedeling mellom radiologer og radiografer, til tross for at radiologer er en 

legespesialistgruppe det er krevende å rekruttere. Det er antatt at føringer gjennom 

nasjonal og regional kreftplan ytterligere vil øke behovet for bildediagnostikk og innen 

patologi og endoskopisk screening. Det finnes i dag enkelte forsøk på både overføring av 

enkeltprosedyrer mellom radiolog og radiografer med videreutdanning, og innen 

endoskopisk screening. Disse bør følges opp med hensikt å dokumentere, videreutvikle 

og kvalitetssikre en eventuell mer systematisk oppgaveglidning.  

For at oppgaveglidning skal være aktuelt, er det avgjørende at pasientens opplevde 

kvalitet og den faglige kvalitet er like god eller bedre. Arbeidsgruppen har fokusert på 

prosedyrekompetanse, der pasientens behov for helsetjeneste er i sentrum. Videre 

utprøving av oppgaveglidning bør skje innen områder som kan breddes ut. 

Arbeidsgruppen mener derfor at forslag til utviklingstiltak bør være innen behandling 

som ytes mer enn et sted i Helse Nord. Et annet moment som bør vurderes er om 

oppgaveglidningen kan utføres av andre enn personell det er knapphet av. Til sist tenker 

arbeidsgruppen at oppgaveglidning gi gevinster i form av kortere ventetid for pasienten, 

reduserte kostnader eller fristbrudd.  

 

Helsedirektoratets oppfølging av prosjekt oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten vil 

fokusere på de fire områdene radiologi, patologi, skopi og operasjon. Områdene 

representerer flaskehalser i spesialisthelsetjenesten knyttet til behandling og 

diagnostikk, særlig jf nasjonal kreftplan (18:2013). Siden disse områdene vil fokuseres 

på nasjonalt, har arbeidsgruppen valgt å fremme forslag innen tre av dem, hhv. radiologi, 

operasjon og skopi. I tillegg fremmes forslag om oppgaveglidning innen øyesykdom, 

støttefunksjoner, legemiddelsamstemming og legemiddellager. 
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1 Innledning  
Blant våre utfordringer fremover er varige endringer i befolkningssammensetning og 

behov, tydeligere krav til dokumentert kvalitet, brems i spesialisthelsetjenestens 

økonomiske vekst og knapphet på helsepersonell. Fremskrivninger fra statistisk 

sentralbyrå (SSB) tegner et fremtidsbilde med stor underdekning av sentrale 

yrkesgrupper i spesialisthelsetjenesten.2 Det er antatt at oppgaveglidning mellom 

yrkesgrupper i helsevesenet kan bidra til å gi en bedre samlet ressursutnyttelse. 

Oppgaveglidning kan forstås som endring i profesjonenes rolle og oppgavefordelingen 

mellom ulike yrkesgrupper. I tidligere helseminister Jonas Gahr Støres tale til 

sykehusene fra januar 2013 ble bedre og smartere oppgavedeling mellom ansatte i 

sykehusene presentert som et av tiltakene for å gi pasientene et bedre helsetilbud.3 

Oppgaveglidning ble fremmet som et tiltak for å redusere ventetid og fristbrudd. 

Vellykket oppgaveglidning må gjøre helsetjenesten mer effektiv og bidra til bedre 

kvalitet i pasientbehandling, ved blant annet å optimalisere utnyttelsen av personellets 

kompetanse og sikre fremtidig bærekraft. Det skjer ved at de som avlastes får frigjort tid 

til å gjøre egne oppgaver som ikke kan gjøre av andre.   

 

Mandatet til arbeidsgruppa definerer vertikal og horisontal oppgaveglidning som:  

 

Vertikal oppgaveglidning skjer gjennom at oppgaver og aktiviteter blir utført på så lavt 

nivå som mulig, uten at dette går på bekostning av kvaliteten. For eksempel at 

hjelpepleiere overtar oppgaver fra sykepleiere eller sykepleiere overtar oppgaver fra 

leger.  

 

Horisontal oppgaveglidning skjer gjennom at oppgaver fordeles annerledes mellom 

samme profesjon på ulike tjenestenivå, for eksempel ved å flytte legeoppgaver fra 

spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten som i samhandlingsreformen.  

 

Oppgavedeling kan forstås som ”(...) en prosess der utvalgte oppgaver eller prosedyrer 

overføres fra den yrkesgruppen som i utgangspunktet har kompetansen for oppgaven, 

til en annen yrkesgruppe etter en viss opplæring, veiledning og kvalitetssikring”.4 

 

Arbeidsgruppens mandat bruker begrepet oppgaveglidning. Helsedirektoratet bruker 

begrepet oppgavedeling. Det er ikke funnet noe som tyder på at begrepene tillegges ulikt 

innhold og i det følgende vil derfor begrepene brukes likt. 

 

                                                        
2 Basert på HELSEMOD og som omtalt i bla: Strategisk kompetanseplan fase 1 (Helse Nord 2011), 
Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell frem mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med 
HELSEMOD 2012 (SSB 2012), Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten. En status-, trend- og 
behovsanalyse fram mot 2030 (Helsedirektoratet 2012) 
3 Politiske mål og forventninger til spesialisthelsetjenesten 30.1.2013. Helse- og omsorgsdepartementet 
bruker begrepet oppgavedeling. 
4 Oversettelse av WHO sin definisjon av Task-Shifting, hentet fra Kunnskapssenterets rapport 12-2013.  
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1.1 Arbeidsgruppens mandat og sammensetning  
Arbeidsgruppens mandat inneholder følgende oppdrag:  

 

1. Kartlegge hvilke prosjekter innen oppgaveglidning som er gjennomført i 

helseregionen, eller relevante pasientforløpsprosjekter som kan være 

utgangspunkt for oppgaveglidningsprosjekter.  

2. Innhente informasjon om arbeid og prosjekter med oppgaveglidning, 

internasjonalt og i Norge, og løfte frem noen gode eksempler som har 

overføringsverdi til Helse Nord. 

3. Belyse hvilke mulighetsområder for oppgaveglidning som kan identifiseres i 

spesialisthelsetjenesten i nord, med utgangspunkt i pasientforløp. 

4. Foreslå hvordan Helse Nord RHF kan tilrettelegge for utviklingsprosjekter 

med fokus på oppgaveglidning i helseforetakene. 

Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer: 

 

- Linn Gros, prosjektleder Helse Nord RHF 

- Margaret Aarag Antonsen, fagsjef Sykehusapotek Nord 

- Sissel Alterskjær, konserntillitsvalgt UNIO/Helse Nord RHF 

- Marianne Vanem, prosjektleder for Recruit and Retain Finnmarkssykehuset  

- Trond Bergene, spesialrådgiver Spekter  

- Ann Harriet Konradsen, oversykepleier UroEndo Universitetssykehuset Nord-

Norge (UNN)  

- Ulf Harald Isaksen, HR-senteret UNN 

- Elisabeth Mentzoni, seksjonsleder fagstøtte og analyse Nordlandssykehuset  

- Brynly Idar Ballari, medlem i regionalt brukerutvalg (RBU) 

- Tove Cecilie Kristensen, prosjektmedarbeider Helse Nord RHF 

Arbeidsgruppen hadde totalt fire møter.  

 

Arbeidsgruppen har ikke gjort en selvstendig kartlegging av nasjonale og internasjonale 

oppgaveglidningsprosjekt jf. mandatets pkt 2. Dette fordi Kunnskapssenterets 

kunnskapsoppsummering fra 2013 gir en slik gjennomgang.5  

 

1.1.1 Bakgrunn 

Oppgaveglidning i spesialisthelsetjenesten er et relativt nytt fenomen i Vest-Europa, 

men har lenge vært utbredt i USA. I Danmark har lovverket6 åpnet for økt grad av 

oppgaveglidning ved å tillate at autoriserte faggrupper delegerer oppgaver til andre 

autoriserte faggrupper, gitt opplæring og oppfølging (Brusselkontoret AS 9:2012). 

Autoriserte sykepleiere kan dermed gjøre f. eks. endoskopisk screening av 

                                                        
5 Effekten av oppgavedeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus. Rapport fra Kunnskapssenteret  
nr 12-2013 
6 Lovendring fra 1. januar 2010. 
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kreftpasienter (ibid.). Regelverket sikrer at det kan delegeres oppgaver og gir økt 

fleksibilitet. I Finland har oppgaveglidning vært en ønsket løsning på landets 

legemangel, og det er satset på forskning og utdanning. Et tiltak er at sykepleiere med 

mastergrad kan få utvidede ansvarsområder i offentlige helseforetak for pleie av 

kronikere, oppfølging av rutinemessige og akutte helseproblemer og begrenset rett til å 

forskrive legemiddel gitt særlige vilkår (Brusselkontoret AS 11:2012). 

 

Løpende kompetanseplanlegging utledet av pasientforløp vil kunne muliggjøre 

oppgaveglidning på tvers av profesjonsgrenser. Oppgaveglidning må ta utgangspunkt i 

pasientens behov og pasientforløp. En forutsetning er kompetanseheving i form av 

internopplæring eller formell utdanning. Et kvalitetssikringstiltak er å etablere 

sertifiseringsordninger knyttet til funksjoner og oppgaver. Opplæringen som leder frem 

til sertifisering kan gis gjennom utdanningsinstitusjonene eller internt i helseforetakene. 

I WHOs anbefalinger om oppgavedeling i primærhelsetjenesten pekes det på hvilke 

faktorer som er vesentlig for å lykkes. Suksessfaktorer er ledelse, støtte og opplæring, 

helsearbeidernes identitet og erfaring, pasientens meninger, finansiering og tilgang til 

øvrige ressurser (Kunnskapssenteret 2013:43). Helsedirektoratets kartlegging av 

oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten fra 2013 konkluderer med at profesjonskamp 

er medvirkende til at oppgavedeling ikke lykkes i større grad og at vellykkede prosjekter 

preges av enkeltpersoners vilje og evne til endring og samarbeid med 

helhetsperspektivet i fokus (Helsedirektoratet 2013:11). 

 

 

2 Oppgaveglidning i Helse Nord  
Det ble gjennomført en kartlegging av oppgaveglidning i helseforetakene i Helse Nord 

juni 2013. Helseforetakene ble bedt om å melde tilbake alle former for 

oppgaveglidninger. Undersøkelsen kartla også hvorvidt oppgaveglidningen hadde 

kommet i stand som følge av lokalt initiativ, eller som del av et større prosjekt. 

Avdelingene ble også bedt om å gi tilbakemelding på tilfredshet knyttet til 

oppgaveglidningen og om den var ønskelig å videreføre.  

 

Kartleggingen viste at det skjer oppgaveglidning ved alle helseforetakene i Helse Nord.7 

De fleste oppgaveglidningene var initiert av avdelingen selv, basert på kompetanse og 

behov. Kartleggingen ga ingen svar fra psykisk helsevern. Alle meldte tilfeller var innen 

somatiske fag og de fleste fra lege til sykepleier der sykepleier overtar spesifikke 

oppgaver etter særskilt opplæring. Andre glidninger det ble gitt tilbakemelding om var 

mellom leger og bioingeniører, leger og fysioterapeuter og fra lege/sykepleier til 

farmasøyt/apotektekniker. Avdelingene ønsket gjennomgående å videreføre 

oppgaveglidningen og enkelte hadde gjort ordningen permanent over år. 

                                                        
7 Unntatt Helgelandssykehuset. Helgelandssykehuset ga på et senere tidspunkt muntlig tilbakemelding på 
at oppgaveglidning forekom også der. 
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Kun et fåtall av oppgaveglidningene som ble kartlagt i Helse Nord var initiert fra 

foretaksledelsen eller som del av større regionale eller nasjonale prosjekt. Det ble flere 

steder påpekt at det foregikk oppgaveglidning ”feil vei”, i tilfeller der klinisk personell og 

ledere i klinikk måtte bruke mer tid på administrativt arbeid og 

personaladministrasjon.8 Det samme gjaldt oppgaver innen renhold, logistikk og 

kjøkken som gjennom omorganisering eller nedbemanning hadde blitt overført til 

klinisk personell. Avdelingene hadde imidlertid selv flere forslag til konkrete løsninger 

på hvordan bedre situasjonen og frigi tid for klinisk personell. Det ble gjennomgående 

uttrykt ønske om at støttefunksjoner kom på plass for å frigi kliniske ressurser. 

  

Det store bildet er at oppgaveglidning i Helse Nord har oppstått i avdelingene for å løse 

konkrete oppgaver og at erfaringene er positive. Det er et bilde som stemmer godt med 

resultatene fra den nasjonale kartleggingen til Helsedirektoratet (2013).  

 

Oppgaveglidningen i Helse Nord kan systematiseres i tre hovedkategorier: 

1. Fra lege til sykepleier 

2. Mellom annet klinisk personell 

3. Fra merkantilt/administrativt til klinisk personell 

Disse vil kort gjennomgås før diskusjonen fra arbeidsgruppen. 

 

2.1 Oppgaveglidning fra lege til sykepleier 
Kartleggingen i Helse Nord avdekket at de fleste oppgaveglidninger skjer fra lege til 

sykepleier ved at sykepleier/spesialsykepleier, og i noen tilfeller 

hjelpepleiere/helsefagarbeidere overtar enkelte, avgrensede oppgaver. 

Oppgaveglidningen er, med få unntak initiert av avdelingen selv for å dekke et behov, og 

tilbakemeldingene er gode. Det er i tråd med Helsedirektoratets nasjonale funn i 

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten (2013). 

 

2.1.1 Oppgaveglidning i Nordlandssykehuset 

Ved kirurgisk ortopedisk klinikk bidrar sykepleiere med ulike registreringer for urolog, 

og kreftsykepleiere gjør kontroll av blodprøver og oppfølging av kurer. Det er også 

påbegynt opplæring av sykepleiere innen utredning for kirurgi og ortopedi som del av 

Prosjekt modernisering. 

 

                                                        
8 Hvorvidt dette defineres som oppgaveglidning kan diskuteres. Dagens personaladministrasjon stiller 
høyere krav til dokumentasjon, system og prosess fra leder. Ikke desto mindre meldes økende grad av 
pasient- og personaladministrasjon som oppgaveglidning også i Helsedirektoratets kartlegging (22:2013). 
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2.1.2 Oppgaveglidning i Finnmarkssykehuset 

Ved ortopedisk poliklinikk i Hammerfest utfører sykepleiere gipsing, sårbehandling og 

sårvurdering og bestiller blodprøver etter prosedyre. Diabetessykepleiere utfører 

diabeteskontroller og bistår pasienter i dosering av insulin. Registrering i 

kvalitetsregister ved medisinsk avdeling gjøres av sykepleier. I Kirkenes gjør sykepleiere 

oppfølging av reumapasienter og av pasienter med hjertesykdom. 

 

2.1.3 Oppgaveglidning i UNN 

UNN ga tilbakemelding fra fire klinikker, henholdsvis kirurgi, kreft og 

kvinnehelseklinikken (K3K), hjerte- og lungeklinikken, medisinsk klinikk og operasjons- 

og intensivklinikken. Sistnevnte klinikk inkluderer anestesi-, operasjons- og 

intensivavdelingene.  

 

Eksempler på oppgaveglidning i K3K omfatter blant annet overføring av kreftkontroller 

og enkelte vurderinger til kreftsykepleiere, samt veiledning og gjennomføring av 

selvbestemt abort til sykepleier. Ved hjerte- og lungeklinikken gjør en sykepleier 

ekkocardiografi og ultralydundersøkelser av bukaorta. Sistnevnte undersøkelse gjøres 

også av en hjelpepleier ved samme klinikk. Ved medisinsk avdeling gjør sykepleiere 

dialysebehandling og enkelte oppgaver innen mikrobiologi, nefrologi og 

gastroenterologi. 

 

2.2 Oppgaveglidning mellom annet klinisk personell 
De fleste oppgaveglidningene i Helse Nord skjer mellom leger og sykepleiere. Ettersom 

sykepleiere er en av faggruppene det blir størst underdekning av fremover, er det 

interessant å undersøke hvilke andre yrkesgrupper enn sykepleiere som er involvert i 

oppgaveglidning. 

 

2.2.1 Oppgaveglidning i Nordlandssykehuset 

Ved kirurgisk ortopedisk klinikk har fysioterapeut gjennomført postoperative kontroller 

av protesepasienter. Erfaringene er gode, men det er usikkert om ordningen kan 

videreføres. Ved diagnostisk klinikk meldes om gode erfaringer med at bioingeniører 

har utvidede oppgaver innen patologi, medisinsk biokjemi og immunologi. 

 

2.2.2 Oppgaveglidning i Finnmarkssykehuset 

Ved kirurgisk/ortopedisk poliklinikk har offentlig godkjent sykepleier fått opplæring i å 

assistere under polikliniske operasjoner. Ved medisinsk klinikk er det etablert 

tverrfaglig team for oppfølging og behandling av sykelig overvekt. Sykepleier og 

ernæringsfysiolog har utvidede oppgaver i teamet med gode erfaringer. Ved radiologisk 

avdeling utfører hjelpepleier radiografoppgaver og hjelpepleier gjør EEG ved medisinsk 

poliklinikk. 
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2.2.3 Oppgaveglidning i UNN 

UNN ga tilbakemelding om oppgaveglidning fra lege til sykepleier på ekkocardiografi. 

 

2.2.4 Sykehusapotek Nord  

Sykehusapotek Nord ga tilbakemelding om to særlig aktuelle områder for 

oppgaveglidning. Innen legemiddellogistikk - apotekstyrt legemiddellager (ASL), leverer 

sykehusapoteket tjenester til flere helseforetak. Sykehusapotekets farmasøyter gjør også 

samstemming av legemiddellister, blant annet som del av pasientsikkerhetskampanjen.9 

Erfaringen er god, og farmasøyter bruker mindre tid og tilfører annen faglig kompetanse 

enn sykepleiere (Aag 2013). Videre gjør farmasøyter opptak av legemiddelanamnese og 

legemiddelgjennomgang ved enkelte avdelinger i UNN og Nordlandssykehuset.  

 

2.3 Oppgaveglidning mellom klinisk og administrativt/annet 

personell 
Kartleggingen viste en gjennomgående tilfredshet med oppgaveglidning fra klinisk til 

administrativt/annet personell, mens det motsatte gjelder oppgaveglidning andre veien. 

Omorganisering og nedbemanning har gitt avdelingene flere oppgaver innen logistikk, 

registrering, renhold og personaladministrasjon. Tilbakemeldingene fra avdelingene er 

at slike ikke-kliniske oppgaver både går på bekostning av personalledelse og 

pasientbehandling, noe som vurderes som negativt. 

 

2.3.1 Oppgaveglidning i Nordlandssykehuset 

Kvinne- og barnklinikken ga tilbakemelding om gode erfaringer med at sekretærene har 

overtatt innkalling og koordinering av innleggelser. Erfaringene er mindre gode med 

overtakelse av personaloppgaver, renhold, kjøkken og oppgaver fra postsekretær.  

 

2.3.2 Oppgaveglidning i Finnmarkssykehuset 

Det ble meldt at klinikkene har overtatt flere HR-oppgaver, noe som tar mye tid fra 

ledere og går på bekostning av personalledelse og pasientbehandling.  

 

2.3.3 Oppgaveglidning i UNN 

Hjerte- og lungeklinikken og medisinsk klinikk ga tilbakemelding om at klinikken hadde 

overtatt flere HR-oppgaver. Det ble påpekt at slike oppgaver tar mye av lederressursen, 

og at det er behov for lederstøtte. Bedre er erfaringene med oppgaveglidning mellom 

sykepleierledere og kontor. Ordningen ønskes videreført og har gitt bedre ressurser til 

personal- og faglig ledelse. Ny ordning med avdelingsassistent som avlaster 

                                                        
9 Plan for Helse Nord 2014-2017. Vedtatt av Helse Nord styret 20.6.2013. 
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sykepleierne er under utprøving ved flere avdelinger. Assistenter har også overtatt en 

rekke oppgaver ved operasjons- og intensivklinikken, blant annet instrumenthåndtering 

og klargjøring av utstyr til operasjoner, bestilling av varer, lager mv. Tilbakemeldingene 

er gode og ordningen ønskes videreført. 

 

2.4 Arbeidsgruppens diskusjon og vurdering 
Arbeidsgruppen gjennomgikk kartleggingen fra foretakene og diskuterte hvilke kriterier 

som bør vektlegges ved videre utprøving. Følgende kriterier ble vektlagt: 

 

 Kvalitet – pasientopplevd og medisinsk kvalitet må være like god eller bedre   

 Pasientsikkerhet – jf. pkt om kvalitet 

 Overføringsverdi – oppgaven må være utbredt og aktuell for flere avdelinger 

 Prosedyrekompetanse – fokus på aktuell prosedyre/aktivitet fremfor profesjon  

 Bør erstatte kompetansekritisk personell – dersom oppgaven kan utføres av andre 

enn lege, bør det vurderes om den kan overføres til andre enn sykepleiere 

 Effektivisering – i form av redusert tidsbruk, økt aktivitet, reduserte kostnader, 

ventetid eller fristbrudd 

For at oppgaveglidning skal være aktuelt, er det avgjørende at pasientens opplevde 

kvalitet og den faglige kvalitet er like god eller bedre. Enkelte oppgaveglidninger fra 

kartleggingen er innen så høyspesialiserte områder at de kun utføres ved UNN Tromsø. 

Etter arbeidsgruppens oppfatning er det derfor lite hensiktsmessig å anbefale videre 

prosjekt. Med prosedyrekompetanse menes at oppgavedelingen bør vurderes ut fra et 

pasientforløpsperspektiv, med pasientens behov for helsetjeneste i fokus, fremfor fokus 

på grenser mellom profesjoner. Såfremt behandlingen gis med like godt resultat og med 

samme kvalitet ses det for de fleste pasienter som et gode med kortere ventetid, selv om 

helsehjelpen gis av en annen profesjonsgruppe.  

 

Kartleggingen fra Helse Nord viste at oppgaveglidning som regel skjer ved overføring av 

enkeltprosedyrer etter særskilt opplæring. Det er i tråd med Helsedirektoratets funn. 

Profesjoner som sykepleiere og fysioterapeuter kan oppnå betydelig 

prosedyrekompetanse knyttet til enkeltaktiviteter i et pasientforløp. Slik 

oppgaveglidning skjer relativt friksjonsfritt og gir økt tilfredshet. Den kjennetegnes av 

tillit til at den som overtar oppgaven innehar nødvendig kompetanse. Mer kontroversielt 

er oppgaveglidning som innebærer å utfordre en faggruppes autoritet.  

 

Helsedirektoratets kartlegging viste at oppgavedeling oppfattes å frigjøre tid til andre 

gjøremål, mer effektiv pasientflyt og økt jobbtilfredshet (2013:18). Det forelå imidlertid 

liten eller ingen skriftlig evaluering av oppgavedelingen, annet enn de spurtes 

opplevelse. Tilbakemeldingene var likevel at oppgavedeling hadde gitt kortere ventetid 

og en bedre samlet ressursbruk. Både nasjonalt og i Helse Nord er involverte parter 

fornøyd med egeninitiert oppgavedeling. Tilsvarende misnøye ble uttrykt overfor styrt 
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oppgavedeling, særlig i tilfeller der klinisk personell må overta merkantile og 

administrative oppgaver. 

 

Det ble understreket fra flere at leger og sykepleiere har mange ikke-kliniske oppgaver 

som tar verdifull pasienttid. Til dels er det tilsiktet ved at støttefunksjoner er nedbygget 

over tid. Noe er likevel utilsiktet som følge av omorganiseringer eller utvikling, for 

eksempel at helsefagarbeidere gradvis blir erstattet av sykepleiere. Siden 

helsefagarbeiderens oppgaver ikke forsvinner, må de i konsekvens etter hvert utføres av 

sykepleiere. Sykepleierne har på sin side fått andre og utvidede oppgaver, og opplever at 

det samlet sett er mindre tid til pasientene. Administrative oppgaver innen personal, 

registrering og rapportering er lagt til avdelingene. Dersom det ikke arbeider merkantilt 

personell der, må oppgavene utføres av klinisk personell. For å frigjøre klinisk personell 

er det derfor behov for å gjeninnføre støttefunksjoner som renhold, portører og 

helsesekretærer. Det er stor variasjon mellom klinikker, avdelinger og helseforetak i 

mengden av støttepersonell og administrativt personell som helsesekretærer. Mange 

mener helsesekretærene bør overta langt flere oppgaver innen administrasjon, 

registrering og kvalitetssikringsarbeid. Den generelle innstillingen er at andre enn 

klinisk personell bør utføre merkantile og administrative funksjoner. Ifølge leder i Yngre 

legers forening, bruker leger som jobber i sykehus bare 40 % av arbeidstiden på 

pasienter.10 Dersom det er tilfelle, kan det være en viss gevinst i å oppbemanne innen 

andre områder. Helsedirektoratet konkluderer med at: ”Om oppgaveglidning skal 

innføres for flere, må støttepersonell oppbemannes.” (2013:21).  

 

Kartleggingen viste at det foregår flere prøveprosjekt med administrativ støtte i 

avdelingene, og at de blir godt mottatt. Et vesentlig spørsmål er om prosjektet har fått 

tilført nye ressurser eller om endringen har skjedd ved å omdisponere egne ressurser. 

Flere av oppgavedelingsprosjektene, som har mottatt støtte fra Helse Midt-Norges 

såkornmidler til oppgaveglidning, går på administrativ støtte, men effekten er vanskelig 

å isolere siden det her blir tilført ekstra ressurser. 11 Administrativ støtte prøves også ut 

ved Lovisenberg Diakonale sykehus, som etablerte egen kontorfagutdanning våren 

2011. Formålet er å utdanne kontorpersonell som skal avlaste legene med 

administrative oppgaver og heve kvaliteten på støttefunksjoner (Helsedirektoratet 

2013:24).  

 

Et vellykket eksempel på gjeninnføring av støttefunksjon kommer fra UNN. Det er ansatt 

kostverter på avdelingene som et av flere tiltak for å frigjøre pleiepersonell. Involverte 

parter er fornøyde med ordningen og kvaliteten blir vurdert som bedre da kostvertene 

har spisskompetanse på oppbevaring og depot av matvarer. Kostvertene har 

gjennomført et opplæringsopplegg, der kompetansen er formalisert. Det har gitt en 

                                                        
10 Dagens Medisin 12.9.13, sitat fra Johan Torgersen, leder av Yngre leders forening og 
sentralstyremedlem i Legeforeningen. Referert fra paneldebatten om oppgaveglidning på Norsk sykehus- 
og helsetjenesteforenings konferanse i Oslo 10.-11. september 2013. 
11http://www.helse-midt.no/Aktuelt/Tema/Jobbglidning/125416/  

http://www.helse-midt.no/Aktuelt/Tema/Jobbglidning/125416/
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større forståelse av yrkets betydning og innhold og gitt bedre tilsøkning til kjøkkenet 

der. I motsatt ende finnes eksempel på at operasjonssykepleiere vasker senger og følger 

pasienter, mens operasjoner må utsettes nettopp av mangel på operasjonssykepleiere.     

 

For at oppgaver skal kunne deles med andre yrkesgrupper, må det gis nødvendig 

opplæring. Denne kan i begrenset grad gis gjennom det etablerte utdanningssystemet 

siden videreutdanninger svært ofte er profesjonsrettede. Det finnes for eksempel en 

rekke videreutdanninger for sykepleiere, men som ikke er åpne for andre grupper som 

helsefagarbeidere eller helsesekretærer. Sykepleiere kan på sin side i liten grad fordype 

seg i kurs som gis til leger. Dagens utdanningsstruktur oppfattes således som lite egnet 

til å fremme oppgaveglidning mellom profesjoner. Selv om det ikke ønskes at alle skal 

flytte seg til neste akademiske nivå, kan det stilles spørsmålstegn ved de manglende 

overganger mellom f. eks. helsefagarbeider til sykepleier eller fra sykepleie til medisin. 

Slike hindringer hemmer muligheten for valg av andre karriereløp, og kan bidra til at 

verdifull erfaring og kompetanse forsvinner ut av helsesektoren. Utdanningssystemet 

må være mer fleksibelt slik at enkelte utvalgte videreutdanninger og fordypninger kan 

tas av flere profesjonsgrupper og ikke bare som rene profesjonspåbygninger. En større 

grad av fleksibilitet vil bedre legge til rette for oppgavedeling mellom faggrupper ved at 

formell og kvalitetssikret kompetanseheving kan gis gjennom utdanningsinstitusjonene.  

 

Selv om lovverket i stor grad er profesjonsnøytralt, er dagens ISF-finansiering dels til 

hinder for systematisk oppgaveglidning. Fysioterapeuter har for eksempel ikke 

refusjonsrett for poliklinisk kontroll og oppfølging, noe som hemmer oppgavedeling da 

avdelingen blir økonomisk skadelidende ved oppgavedeling. Det samme gjelder for 

farmasøyters involvering i legemiddelgjennomgang, selv om farmasøytene tilfører 

utvidet farmakologoisk kompetanse. En forutsetning for oppgaveglidning er at 

refusjonsordningen er profesjonsnøytral innen de områdene der dette er ønskelig. 

 

Kartleggingen i Helse Nord viste at det til dels er forsøkt oppgaveglidning mellom 

operasjonssykepleier og autoriserte sykepleier, mellom patologer og bioingeniører, 

mellom lege og fysioterapeut, mellom leger og sykepleiere og fra lege/sykepleier til 

farmasøyt/apotektekniker. Det ble ikke meldt om noen tilfeller av oppgaveglidning 

mellom radiologer og radiografer, til tross for at nasjonal underdekning av radiologer. 

Kartleggingen ga heller ingen eksempler på oppgaveglidning fra psykisk helsevern. Det 

kan skyldes at det lenge har vært arbeidet mer tverrprofesjonelt i psykiatrien.  

 

3 Nasjonalt prosjekt ”Oppgavedeling i sykehus”  
Helsedirektoratets prosjekt ”Oppgavedeling i sykehus” utreder hvordan 

oppgaveglidning kan bidra til å løse flaskehalser, redusere ventetider og redusere 
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pasientforløpstider for kreftpasienter.12 Forutsetninger er opprettholdt kvalitet, 

pasientsikkerhet og pasienttilfredshet. Rapporten Effekter av oppgavedeling for noen 

utvalgte helsetjenester i sykehus gir en kunnskapsoppsummering av effekten av 

oppgaveglidning innen gitte områder.13 Kunnskapssenterets oppsummering er at 

forskningsbasert dokumentasjon på effekten av oppgavedeling er mangelfull og 

fragmentarisk (Kunnskapssenteret 2013:5).   

 

Prosjekt ”Oppgavedeling i sykehus” har valgt å fokusere på følgende faggrupper:  

 

 Operasjonsteknikere/operasjonssykepleiere 

 Radiografer/radiologer  

 Patologassistenter/patologer 

 Sykepleiere/leger til endoskopier  

 Fysioterapeuter og sykepleiere/leger i oppfølging og kontroll på poliklinikker 

 Bruk av legesekretærer og annet merkantilt personell i nye og endrede roller 

Kunnskapsoppsummeringen fant få studier som tilfredsstilte inklusjonskriteriene og 

kun innen to av områdene, hhv. sykepleiere/leger til endoskopier og fysioterapeuter og 

sykepleiere/leger i oppfølging og kontroll på poliklinikk.  

 

Helsedirektoratets kartlegging av oppgavedeling i Norden ble utgitt i rapporten 

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten (oktober 2013). Det ble funnet mange tilfeller av 

oppgavedeling innen områder med høyt volum, som polikliniske kontroller og 

oppfølging. De fleste glidningene av kontroll og oppfølging var fra lege til sykepleier eller 

fysioterapeut i poliklinikk. Ellers var overføring av oppgaver til helsesekretærer og 

annet merkantilt personell utbredt. Av suksesskriterier ble ledelsesforankring og 

myndighetsstyring trukket frem. Vellykkede prosjekt har også vært preget av 

enkeltpersoners evne og vilje til samarbeid. Et annet kjennetegn er at de i mindre grad 

har krevd kompetanseheving i form av formalisert videreutdanning. Helsedirektoratets 

konklusjon er at profesjonskonflikter mellom faggrupper har vært sterkt medvirkende 

til at oppgavedeling ikke har lykkes i større grad (Helsedirektoratet 2013:11).  

 

4 Nasjonale satsningsområder 
Helsedirektoratets oppfølging av prosjekt oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten vil 

fokusere på følgende fire områder: 

a) Radiologi 

b) Patologi 

c) Skopi 

                                                        
12 Presentasjon Oppgavedeling i spesialisthelsetjenes. HOD 10.6.2013 
13 Rapport fra Kunnskapssenteret nr 12-2013. 
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d) Operasjon 

Områdene er valgt fordi de representerer flaskehalser i spesialisthelsetjenesten knyttet 

til behandling og diagnostikk, særlig jf. nasjonal kreftplan (18:2013).  

 

4.1 Radiologi 
Behovet for radiologer forventes å øke ytterligere som følge av den nasjonale og 

regionale kreftsatsningen.14 Det er per i dag underdekning både nasjonalt og 

internasjonalt. Radiologer er en spesialistgruppe det er krevende å rekruttere og 

bemanne, jf. kartleggingen i strategisk kompetanseplan fase 1. Det må arbeides for å 

rekruttere flere radiologer, og samtidig for å bedre eksisterende ressursutnyttelse med 

dagens personell. Til en viss grad foregår det oppgavedeling mellom radiologer og andre 

legespesialister. Helsedirektoratets kartlegging viste blant annet eksempler på at 

ortopeder vurderer røntgenbilder, mens kardiologer gjør ultralyd (UL) av hjerte. 

Invasive prosedyrer som, for eksempel plauratapping og ascitestapping er prosedyrer 

som utføres av både radiologer og andre legespesialister i Helse Nord. Slike former for 

oppgavedeling mellom spesialister på samme formelle kompetansenivå har i liten grad 

vært omstritt. Gevinsten ligger i et bedre pasientforløp, enklere logistikk og reduserte 

transaksjonskostnader. Et annet innarbeidet tilfelle av oppgavedeling er at 

spesialutdannede jordmødre gjør terminfastsettelse ved UL ved de fleste norske 

sykehus.  

 

Helse Nords kartlegging av oppgaveglidning avdekket ingen tilfeller av oppgavedeling 

mellom radiolog og radiograf, mens Helsedirektoratet konkluderer etter sin kartlegging 

med at slik oppgavedeling er utbredt i Norge (20:2013). Bruk av radiografer med 

videreutdanning i sonografi skjer i stor utstrekning både i Europa og USA, mens det 

finnes få norske erfaringer (Helsedirektoratet 2013:23). Videreutdanning i sonografi 

tilbys heller ikke i Norge per i dag. Oslo Universitetssykehus (OUS) gjorde for noen år 

tilbake en satsning på sonografer, og tilbakemeldinger fra OUS er gode.    

 

Helse Nords fagråd i radiologi har drøftet spørsmålet om oppgavedeling mellom 

radiologer og radiografer. Ettersom tilgangen til radiografer foreløpig er god, kan 

videreutdanning for radiografer være et tiltak for å bedre ressursutnyttelsen og avlaste 

radiologene. Fagrådet i radiologi går i første omgang inn for å utdanne beskrivende 

radiografer, i første omgang to i Bodø og to i Tromsø med oppstart i 2014.15  

 

NIFU-rapporten Glidende overgang. Flaskehalser og oppgavedeling i bildediagnostikk. 

(29:2013) konkluderer med at visse forutsetninger må ligge til grunn for vellykket 

oppgaveglidning innen krevende områder. Utgangspunktet er at det må foreligge en 

faglig konsensus mellom partene om protokoller, pasientsikkerhet og kvalitet. Uten en 

                                                        
14 Nasjonal kreftplan 2013. Regional kreftplan 2013. 
15 Referat fagråd i radiologi, sak 5-2013. Møtedato 30.5.2013 
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slik konsensus om hva som er forsvarlig pasientbehandling, vil ikke oppgavedeling være 

bærekraftig over tid. Oppgavedeling har bedre vilkår når faglig autoritet ikke unødig 

utfordres. Partene må ha et gjensidig tillitsforhold. Pasientforløpene må være 

teamorganisert med utpreget daglig kontakt mellom de ulike profesjonene. NIFU 

konkluderer med at terskelen for oppgavedeling er lavest for ultralyd og konvensjonell 

røntgen. Avgrensninger mot bestemte kroppsdeler som øvre abdomen og ekstremiteter 

med forholdsvis ukomplisert diagnostikk peker seg ut som egnede tilfeller (ibid. s 32). 

 

4.2 Regional kreftplan 
Helse Nords regionale kreftplan (2013) drøfter behov og tiltak knyttet til områdene 

endoskopi og patologi. Kartleggingen fra Helse Nord avdekket ingen forsøk på 

oppgaveglidning mellom lege og sykepleier, eller mellom legespesialister innen 

endoskopi. Ingen tilfeller av oppgaveglidninger fra patologer til patologassistenter ble 

rapportert, men flere enkeltoppgaver blir utført av bioingeniører. Bioingeniører 

vurderer blant annet prøvesvar innen allergi og hematologi, fastsetter enkelte 

mikrobiologiske analysevalg og foretar prøveavlesninger. Noen utvalgte bioingeniører 

er gitt begrenset avgjørelsesmyndighet. Tilbakemeldingene på dette var gode. 

 

Kunnskapssenterets rapport gjennomgår nasjonale og internasjonale studier om 

oppgavedeling mellom leger og sykepleiere innen endoskopi (2013:29). Konklusjonen 

er at det ikke ble funnet signifikante forskjeller i variabler som smerte og ubehag for 

pasienten ved sykepleierutført endoskopi. Men det kunne ikke konkluderes på variabler 

som antall polypper oversett, sigmoi-doskopidybde og antall biopsier.  For overføring av 

oppgaver mellom patolog og patologassistent eller operasjonssykepleier og 

operasjonstekniker ble det ikke funnet studier som oppfylte inklusjonskriteriene 

(2013:25). Dersom nasjonal screening innføres jf. nasjonal kreftstrategi, bør det 

vurderes oppgavedeling innen endoskopisk screening. I den regionale kreftplanen ligger 

det ikke forslag om det (Helse Nord 2013).  

 

4.3 Operasjon 
Helse Nords kartlegging av oppgaveglidning avdekket enkelte avgrensede forsøk på å 

bruke offentlig godkjente sykepleiere og hjelpepleiere til å assistere under mindre 

polikliniske inngrep. Disse forsøkene ble initiert av avdelingene selv, for å muliggjøre 

inngrepene. Slike oppgavedelinger finnes i en viss utstrekning, men har i liten grad blitt 

systematisert og formelt organisert. Innen operasjon har profesjonene stått langt unna 

hverandre, og det finnes ingen videreutdanninger i operasjonsteknikk i Norge. Norsk 

sykepleierforbund har formidlet til Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og 

oppvekstfag at det ”ikke er ønskelig at hjelpepersonell forsvinner fra 

operasjonsavdelingene, men at de heller får spesialisert kompetanse innen 

spesialrenhold og sterilsentralarbeid utenfor operasjonsstuene og pasientbehandlingen” 
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(Helsedirektoratet 28:2013). Operasjonsteknikere er helsefagarbeidere som gjennom 

fagskoleutdanning har videreutdannet seg innen operasjon.  

 

4.4 Arbeidsgruppens diskusjon og vurdering 
Kartleggingen fra Helse Nord viste at faggruppene farmasøyter, bioingeniører, 

helsesekretærer og fysioterapeuter har overtatt enkelte oppgaver fra legegruppen. 

Sykepleierne er enkeltgruppen som har overtatt flest ”legeoppgaver”. De involverte 

sykepleierne opplevde det som positivt og utviklende. På den annen side ventes 

underdekning av sykepleiere fremover. Imidlertid skjer det kontinuerlig en viss 

medisinsk utvikling. En del av det som oppfattes som oppgaveglidning i dag, vil 

betraktes som en naturlig utvikling i fremtiden. Medisinskfaglig og teknologisk utvikling 

øker kompleksiteten. Deler av dagens sykepleieroppgaver var oppgaver tillagt legene før 

i tiden. Tilliten og fagutviklingen som ligger i å få overført oppgaver fra andre kan være 

motiverende og på den måten virke rekrutterende, utviklende og stabiliserende.  Således 

kan oppgaveglidning betraktes som et rekrutterings- og stabiliseringstiltak, så vel som 

en optimalisering av ressursbruken. Helsedirektoratets kartlegginger viste at det i svært 

liten grad finnes vitenskapelig dokumentert oppgaveglidning. Den opplevde effekten er 

fra involverte parter likevel gjennomgående positiv, så lenge oppgaveglidningen er 

frivillig og med lokal involvering. Oppgaveglidning som utvikles gradvis og over tid vil 

etter hvert ikke lengre oppfattes som oppgaveglidning. Slike tilfeller fanges derfor ikke 

opp i kartlegginger. I Helse Nord har mye oppgaveglidningen oppstått som følge av 

ressursmangel og lokalt initiativ. Motiverte og særlig kompetente medarbeidere har blitt 

vist tillit og gitt nødvendig opplæring slik som i flere av eksemplene fra 

Finnmarkssykehuset. 

 

Frigitte legeressurser som en følge av oppgaveglidning vurderes som positivt da legene 

får mer tid til pasientbehandling. Sykepleiere har i størst grad utvidet sitt faglige 

område. Norsk sykepleierforbunds standpunkt er at oppgavedeling gir behov for 

klargjøring av ansvar, sertifiseringsordninger og lønnskompenasjon. Dagens tariff gir 

begrenset rom for andre lønnsordninger til sykepleiere med utvidet ansvarsområde som 

følge av oppgavedeling.  
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5 Arbeidsgruppens forslag til tiltak og utviklingsprosjekt 

 

1. Radiologi 

a) Videreutdanning av radiografer i beskrivende radiografi og sonografi. Forslag 

fra Helse Nords fagråd i radiologi iverksettes. Arbeidsgruppen mener dette 

bør utvides til også å omfatte videreutdanning i sonografi. 

b) Prøveforsøk der en overfører enkeltprosedyrer innen avgrensede 

kroppsdeler og prosedyrer fra radiolog til radiograf. Organiseres som et 

prosjekt ved UNN og evalueres etter kriterier fastsatt av prosjektet.  

 

2. Operasjonssykepleiere til sykepleiere eller operasjonsteknikere 

Underdekning av operasjonssykepleiere gjør at det bør videre utredes i hvilke 

tilfeller operasjonssykepleiere kan erstattes av autoriserte sykepleiere, 

operasjonsteknikere eller eventuelt annet personell. 

 

3. Endoskopi  

Opplæring av sykepleiere eller annet personell til screeningundersøkelser. Både 

opplæring av sykepleiere og generelle indremedisinere bør vurderes.  

 

4. AMD (aldersrelatert maculadegenerasjon) 

Overføring av oppfølging, kontroll og injeksjoner fra lege til sykepleier eller annet 

personell. Står for stor en del av aktiviteten ved helseforetakenes øyeavdelinger 

pga. at det er et prioritert område. Det er gjort noen forsøk ved St. Olav og 

Sykehuset Vestfold og det bør vurderes som prosjekt ved øyeavdeling og 

evalueres etter kriterier fastsatt av prosjektet. 

 
5. Helsesekretærer 

a) Kvalitets- og utviklingsarbeid: Kompetanseløft bør gis helsesekretærene slik 

at de settes i stand til å overta flere oppgaver innen pasientforløp, 

kvalitetssikring og rapportering. Dette aktualiseres særlig av FIKS-prosjektet 

der behovet for systemstøtte og superbrukere øker. 

b) Klinisk bruk: Helsesekretærene bør vurderes for flere kliniske oppgaver etter 

mal fra primærhelsetjenesten.  

c) Aktiv rekruttering av gruppen. Helseforetakene må synliggjøre karriereveier 

og aktivt arbeide for å rekruttere helsesekretærer. 

 

6. Støttefunksjoner 

Profesjoner som renholdsmedarbeidere, portør, helsefagarbeidere og 

kjøkkenpersonale må få vurderes gjeninnført. Det kan gi bedre kvalitet på f. eks. 

renhold og sterilarbeid, kjøkken, oppbevaring og depot av mat mv. ved bruk av 

kvalifisert personale og klinisk personell frigjør tid til pasientbehandling.  
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7. Farmasøyter 

Opptak av legemiddelanamnese, legemiddelgjennomgang og samstemming av 
legemiddellister. Kliniske farmasøyter representerer kunnskap for å hjelpe de 
som er i ansvarsposisjoner til å ta riktige beslutninger vedrørende 
legemiddelbehandling, og frigjør ressurser for leger og sykepleiere. Innføring av 
rutiner for å sikre samstemming av legemiddellister og kvalitetssikre opptak av 
legemiddelanamnese er et tiltak i pasientsikkerhetskampanjen, og vil øke 
ressursbehovet i denne delen av pasientforløpet.  
 

8. Apotekteknikere 

Vedlikehold og oppfølgning av legemiddellager, bestilling av legemidler (ASL) 

som frigjør klinisk personell til pasientbehandling.  

 

 

  



20 
 

6 Referanser 
 

 Strategisk kompetanseplan Helse Nord. Helse Nord 2011 

 Nye oppgaver, nye roller – Europas helsevesen i endring. Brusselkontoret AS 

(2012) 

 Oppgavedeling i spesialisthelsetjenes. HOD 10.6.2013. 

 Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035. Dokumentasjon 

av beregninger med HELSEMOD 2012. Statistisk sentralbyrå Rapport 14/2012 

 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten. En status-, trend- og 

behovsanalyse fram mot 2030. Helsedirektoratet rapport 02/2012 

 Plan for Helse Nord 2014-2017. Med rullering av investeringsplan 2014-2021. 

Helse Nord 2013 

 Legemiddelsamstemming ved innleggelse på hjertemedisinsk sengepost. Er det 

forskjeller mellom uoverensstemmelser som identifiseres av farmasøyt og av 

sykepleier? – en randomisert studie. Erfaringsbasert masteroppgave i klinisk 

farmasi. Matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo. 15.1.2013 

 Sammen - mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017. Helse- og 

omsorgsdepartementet, juni 2013 

 Regional kreftplan 2014-2021. Høringsutkast. Helse Nord RHF 2.9.2013 

 Effekten av oppgavedeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus. Rapport fra 

Kunnskapssenteret nr 12-2013 

 Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk. 

Lars Vasli, klinikksjef Lovisenberg diakonale sykehus, innlegg konferanse Bedre 

oppgavedeling i sykehus, Oslo 10.-11. september 2013 
 Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten. Kartlegging av erfaringer med endret 

oppgavedeling i Norge og andre nordiske land. Helsedirektoratet rapport 

9/2013. 

 Glidende overgang. Flaskehalser og oppgavedeling i bildediagnostikk. NIFU-

rapport 46/2013 

 Profesjonsgrenser i medisinsk bildediagnostikk. Tid for en ny arbeidsdeling? 

Masteroppgave av Einar Vigeland, Universitetet i Oslo 2010. 

 Videreutdanning i ultralyd for radiografer. I hvilken grad er læringsmålene nådd? 

Masteroppgave av Kari Gerhardsen Vikestad, Universitetet i Bergen 2011  

 Konus-rapporten. Kartlegging og oftalmologisk nasjonal utredning av fremtidig 

status. Norsk Oftalmologisk forening 2012. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisk kompetanseplan fase 2 
 

 

Utredning om helsefagarbeidere i sykehus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tove Cecilie Kristensen 

September 2012 

 



 2 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1. INNLEDNING .................................................................................................................... 3 

2. BAKGRUNN ....................................................................................................................... 4 

2.1 Satsing på lærlinger innen helsefagarbeiderfaget ........................................................................................ 4 

2.2 Mandat og oppdrag ......................................................................................................................................... 4 
2.2.1 Tiltaksområde rekruttering ........................................................................................................................... 4 
2.2.2 Tiltaksområde strategisk bruk og utvikling av kompetanse .......................................................................... 5 

3 STATUS HELSEFAGARBEIDERLÆRLINGER ......................................................... 5 

3.1 Helsefagarbeiderlærlinger i Helse Nord ....................................................................................................... 5 
3.1.1 Inntak av helefagarbeiderlærlinger 2008-2011 ............................................................................................. 5 
3.1.2 Utfordringer .................................................................................................................................................. 5 
3.1.3 Nordlandssykehusets modell – en suksesshistorie i Helse Nord .................................................................. 6 

3.2 Erfaringer fra andre helseforetak ................................................................................................................. 7 
3.2.1 Universitetssykehuset i Trondheim St. Olavs Hospital HF .......................................................................... 7 
3.2.2 Stavanger Universitetssykehus Helse Stavanger HF .................................................................................... 8 

4 TILTAKSOMRÅDE REKRUTTERING ........................................................................ 9 

4.1 Spesialisthelsetjenestenes behov i forhold til læreplan i helsearbeiderfaget VG3 ............................................ 9 
5.1.1 Kompetansemål .......................................................................................................................................... 10 
5.1.2 Konklusjon ................................................................................................................................................. 11 

5.2 Suksesskriterier for en velfungerende lærlingeordning ............................................................................ 11 

5.3 Årlige kostnader knyttet til lærlinger.......................................................................................................... 12 

5.4 Meld. St. 13 – Utdanning for velferd ........................................................................................................... 12 
5.4.1 Videregående opplæring - helsearbeiderfaget ............................................................................................ 13 
5.4.2 Forslag om organisering av opplæringen i vekslingsmodell....................................................................... 13 

5 TILTAKSOMRÅDE STRATEGISK BRUK OG UTVIKLING AV KOMPETANSE

 13 

5.1 Oppgaver og funksjoner for helsefagarbeidere i sykehus ......................................................................... 13 

5.2 Videreutdanninger for helsefagarbeidere ................................................................................................... 15 

6 ANBEFALING OM FRAMTIDIG ORGANISERING ................................................ 16 

6.1 Oppsummering .............................................................................................................................................. 16 

6.2 Dagens organisering i Helse Nord ............................................................................................................... 16 

6.3 Anbefaling om framtidig organisering og strategiske tiltak for rekruttering ......................................... 17 

7 VEDLEGG ........................................................................................................................ 18 
 

 



 3 

1. INNLEDNING 

 
I prosjektplanen for strategisk kompetanseplan fase 2 angis helsefagarbeidere (hjelpepleiere omfattes 

også av dette begrepet slik det brukes i denne sammenhengen) som en av yrkesgruppene med særlig 

rekrutteringsutfordringer.  

 

Utredningen i fase 1 avdekker at det fra 2001 til 2010 er blitt markant færre 

hjelpepleiere/helsefagarbeidere i spesialisthelsetjenesten i Nord (Rapport strategisk kompetanseplan 

fase 1:46). Kapasiteten er sterkt redusert de siste tiårene og hjelpepleiere/helsefagarbeiderstillinger er 

erstattet med sykepleiere. Aldersfordelingen i personellgruppen gir utfordringer ved at det ventes 

meget stor avgang de neste 5- 10 årene. 557 av de 827 helsefagarbeiderne/hjelpepleierne i våre 

helseforetak er over 50 år (Rapport strategisk kompetanseplan fase 1:46). Når vi vet at 233 av disse er 

over 60 år, er det entydig at det vil bli meget stor avgang de neste 5-10 årene. UNN HF har særlige 

utfordringer, 258 av 368 helsefagarbeidere/ hjelpepleiere i UNN HF over 50 år. Samtidig er 

rekrutteringen svak og våre helseforetak tar inn få lærlinger. 

 

Strategisk kompetanseplan fase 1 avdekker flere yrkesgrupper der rekrutteringsproblematikken gir 

særlige utfordringer, dette gjelder blant annet ABIKO-sykepleiere. Det må derfor også vurderes 

helhetlig hvorvidt helsefagarbeidere bør tilbys flere relevante videreutdanninger på fagskolenivå, som 

er i tråd med kompetansebehovet i våre sykehus. Målet med en slik kompetanseheving er at denne 

yrkesgruppen kan utføre nye oppgaver i ulike avdelinger, slik at mer spesialisert personell får frigjort 

tid til de sykepleiefaglige oppgavene. I UNN HF er dette allerede satt på agendaen. Etter dialog med 

sykepleierledere vurderer fag- og forskningssenteret muligheten for å bruke helsefagarbeidere med 

tilpasset videreutdanning ved sterilsentralen, ved operasjonsavdelingen til renhold av instrumenter, 

legging av brikker, forsyning og lagerarbeid og rydding etter operasjoner og annet systemrettet 

arbeid. Det samme gjelder for poliklinikker, rehabiliteringsenheten, nevrologisk avdeling, geriatrisk 

avdeling og andre. Fag- og forskningssenteret samarbeider med operasjons- og intensivklinikken for 

å utvikle videreutdanningen i spesialrenhold til nasjonal plan. 
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2. BAKGRUNN 

Satsing på lærlinger innen helsearbeiderfaget er et av tiltakene som skal utredes i fase 2. Med 

bakgrunn i statusbeskrivelsen fra fase 1 ble det opprettet en underarbeidsgruppe Utredning om 

helsefagarbeidere i sykehus som har bestått av følgende representanter: 

 

1. Veronica Jacobsen, faglig ansvarlig for helsefaglærlingene i NLSH HF 

2. Randi Irtun, rådgiver fag- og forskningssenteret i UNN HF 

3. Kari B. Sandnes, konserntillitsvalgt LO- Stat 

4. Eirik Sundan, rådgiver Nordland Fylkeskommune 

5. Tove Cecilie Kristensen, rådgiver HR/Org ved Helse Nord RHF (leder av 

arbeidsgruppen) 

 

Prosjektleder Silje Paulsen har også deltatt i prosessen i underarbeidsgruppen. 

 

2.1  Satsing på lærlinger innen helsefagarbeiderfaget 
 
I fase 2 er det sentralt å utrede nærmere hvilke oppgaver og funksjoner helsefagarbeiderne bør ha i 

somatiske sykehusavdelinger og i psykisk helsevern. Kompetanseplanlegging med utgangspunkt i 

pasientforløp kan avdekke hvilke oppgaver som bør utføres av hjelpepleiere/helsefagarbeidere.  

 

Helse Nord RHF utreder i forbindelse med strategisk kompetanseplan en helhetlig satsing på 

utdanning av helsefagarbeiderlærlinger i våre helseforetak. En slik satsing vil medføre behov for mer 

ressurser i form av veilederopplæring til ansatte som skal følge lærlinger, og samt lønn til lærlinger, 

utover tilskudd fra Helse Nord RHF. Imidlertid må det påpekes at om lag halvparten av lærlingetiden 

(siste år) regnes som en verdiskapningsperiode, der lærlingene blir en personalressurs for foretaket. 

Lønnsutgiftene er på samme tid lave for foretakene. Erfaringer fra andre helseforetak er innhentet og 

vil bli kommentert nærmere i rapporten. 

 

2.2  Mandat og oppdrag 
 

Med bakgrunn i statusbeskrivelsen for helsefagarbeiderne utledes følgende oppdrag til 

arbeidsgruppen:  

2.2.1 Tiltaksområde rekruttering 

1. Arbeidsgruppen skal sammenfatte erfaringer med helsefagarbeiderlærlinger i helseforetakene 

i Helse Nord.  

- Tilfredsstiller fagplanene på vg3 spesialisthelsetjenestens behov?  

- Hva har fungert bra?  

- Hva bør forbedres?  

- Hvilke suksesskriterier kan identifiseres for en velfungerende lærlingeordning?  

- Hva må til for å rekruttere nyutdannede lærlinger til videre jobb i våre sykehus?  

- Kostnadsaspektet ved lærlingeordningen bør belyses.  

 

2. Arbeidsgruppen skal innhente erfaringer fra andre HF og kommuner (også utenom Helse 

Nord) som har lykkes med lærlingeordningen, og vurdere hva som kan overføres til våre 

foretak.  

 

3. Arbeidsgruppen skal foreslå tiltak til hvordan Helse Nord RHF og HFene kan jobbe strategisk 

med rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget, både elever og voksne med 
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realkompetanse (praksiskandidatordningen). Arbeidsgruppen bes å ta stilling til om 

vekslingsmodellen beskrevet i St. meld 13 (2011-2012) bør prøves ut i et av fylkene i nord.  

 

4. Arbeidsgruppen skal i forbindelse med styresak til styret i Helse Nord RHF, om 

lærlingeordningen for helsefagarbeidere:  

- Komme med en anbefaling til prosjektgruppen Strategisk kompetanseplan fase 2, til 

hvordan lærlingordningen for helsefagarbeidere bør organiseres i foretakene.  

2.2.2 Tiltaksområde strategisk bruk og utvikling av kompetanse 

1. Arbeidsgruppen bør si noe om hvilke oppgaver og funksjoner helsefagarbeiderne bør ha i 

somatiske sykehusavdelinger og i psykisk helsevern.  

 

2. Arbeidsgruppen skal utrede hvilke videreutdanninger som bør tilbys helsefagarbeidere i fagskole, 

og hvilken rolle helsefagarbeidere med videreutdanning kan ha i ulike avdelinger i somatisk 

sykehus og psykisk helsevern.  

 

3 STATUS HELSEFAGARBEIDERLÆRLINGER 

 

3.1  Helsefagarbeiderlærlinger i Helse Nord 

3.1.1 Inntak av helefagarbeiderlærlinger 2008-2011 

År Helse 

Finnmark 

UNN NLSH Helgelandssykehuset Helse Nord 

Totalt 

2008 5 10 5 6 26 

2009 2 1 0 5 8 

2010 4 3 5 7 19 

2011 7 3 14 3 27 

 

Det viser seg at det er et stort frafall blant helsefagarbeidere under lærlingetiden og etter endt 

læretid. Frafallet underveis i utdanningen kan ha ulike årsaker, men hvordan lærlingene blir 

ivaretatt og fulgt opp i lærlingeløpet er sentralt for gjennomføringsgraden. Etter endt 

fagutdanning ønsker mange helsefagarbeidere å fortsette i sykehusene våre, dette rapporterer 

flertallet av helseforetakene.  

 

Det er utfordrende at foretakene ikke har ledige stillinger å tilby helsefagarbeidere etter endt 

læretid, og mange tidligere hjelpepleier/helsefagarbeiderstillinger er omgjort til 

sykepleiestillinger. Fagfolkene som helseforetaket har brukt penger på å utdanne søker seg gjerne 

da til primærhelsetjenesten der behovet og satsingen på denne yrkesgruppen er sterkere. Noen 

faller også fra etter endt fagbrev fordi de begynner på videreutdanning eller høyere utdanning.  

 

For å kunne rekruttere nyutdannede lærlinger til videre jobb i våre sykehus må det opprettes flere 

stillinger. Dette vil være en viktig suksessfaktor for å møte de utfordringer Helse Nord står 

overfor når det gjelder rekruttering av helsefagarbeidere. 

3.1.2 Utfordringer 

Helseforetakene i Helse Nord har gitt tilbakemelding om at det er en del utfordringer knyttet til 

lærlingeordningen slik den er i dag. De viktigste utfordringene de nevner er: 

 

 Økonomi 

 Veiledningsingskapasitet 
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 Lærlingene er for unge og umodne til å ivareta pasienter 

 Lærlingene har manglende erfaring i det å være arbeidstaker 

 UNN HF melder om mangel på oppgaver som helsefagarbeideren kan utføre på grunn av 

endring i behandlingstilbudet – fra seng til poliklinikk som kreves spesialkompetanse 

 Mangler ledige stillinger til de som fullfører 

 

3.1.3 Nordlandssykehusets modell – en suksesshistorie i Helse Nord 

Historikk 

Nordlandssykehuset blir med i prosjekt ”Aksjon helsefag” og tok i mot sine første 

helsefaglærlinger i 2008. Blir medlem av et opplærlingskontor vinteren 2008/2009. Sykehuset 

tok inn 3 nye lærlinger i 2009 og 10 lærlinger i 2010. 

 

Mars 2011 blir det opprettet en 50 % stilling (prosjekt) med faglig ansvar for helsefaglærlingene i 

NLSH, som bl.a. skal: 

 Bistå enhetslederne i forhold til lærlingeordningen 

 Veilede instruktørene som har lærlinger 

 Ha ansvar for rekruttering av nye helsefagarbeidere gjennom prosjektet ”Bli 

helsefagarbeider” 

 

Samarbeid med opplæringskontoret i Salten 

Faglig ansvarlig for lærlingene ved Nordlandssykehuset har et tett samarbeid med 

opplæringskontoret i Salten. Det er en klar ansvarsfordeling mellom disse. 

 

Opplæringskontorets ansvar: 

 Ansvar for lærekontrakt 

 Møteinnkalling 

 Opplæringsopplegg 

 

Fagansvarlig ved Nordlandssykehusets ansvar: 

 Faglig oppfølging av lærling, instruktør og enhetsledere 

 

Felles ansvar: 

 Utvelgelse og ansettelse 

 Oppstartsmøte 

 Kontinuerlig oppfølging 

 ”den vanskelige samtalen” 

 

Suksesskriterier 

Lærlingen blir ansatt på avdelingen der de skal gjennomføre opplæringen som lærling, og skal 

primært være på sin ”moderenhet” i 2 år. Dette for at lærlingen skal bli godt kjent med sin enhet, 

sine kollegaer og sine pasientgrupper. Lærlingen får en eller to instruktører på enheten som har 

hovedansvaret for oppfølging av lærlingen, utarbeiding av mappeprøvene og oppfølging av 

opplæringsboken.  

 

Opplæringsboken er et viktig verktøy og presiserer spesifikke arbeidsområder knyttet til de ulike 

kompetansemålene. Opplæringsboken utformes av lærekrefter i Nordlandssykehuset for å sikre at 

målene er i tråd med den faglige konteksten i spesialisthelsetjenesten. Nordlandssykehuset vil i 

løpet av høsten 2012 ta i bruk elektronisk løsning på opplæringsboken, OLKWEB. 

Kompetansemålene vil bli presentert nærmere i kapittel 4.4.1. Opplæringsboken er ment som et 
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hjelpemiddel for å sikre at lærlingen har gjennomgått de arbeidsoppgaver som læreplanen for 

VG3 omfatter og gjøre lærlingen i stand til å gjennomføre en fagprøve. 

 

Det blir skapt forventninger til helsefaglærlingen i Nordlandssykehuset, og disse gjøres kjent for 

lærlingen: 

 Komme rett tid på jobb 

 Gi beskjed i god tid ved fravær 

 Vise initiativ og være lærevillig 

 Kjenne sin egen begrensning på arbeidsoppgaver som man vet man ikke mestrer 

 Bidra til et godt arbeidsmiljø 

 Være samarbeidsvillig 

 

Lærlingen får god oppfølging under lærlingetiden, med faste møter med Opplæringskontoret og 

jevnlige fagmøter med fagansvarlig. 

 

Lærlingene i Nordlandssykehuset jobber i turnus, som en vanlig arbeidstaker. I starten følger de 

instruktørens turnus, og etter hvert får de sin egen turnus. Det er også mulig for hospitering for 

lærlingene, i andre avdelinger i sykehuset eller gjennom samarbeid med kommunen også i 

primærhelsetjenesten 

 

Den største suksessfaktoren er at det er en person som har det overordnede ansvar for 

lærlingeordningen. Fagansvarlig har en viktig rolle i form av veiledning og støtte til instruktørene 

ved behov, og er synlig på avdelingene. Fagansvarlig har også en veldig viktig rolle i forhold til å 

gi god informasjon om forventningene til lærlingene, samt å oppdatere opplæringsboken slik at 

den er tilpasset lokale forhold. 

 

3.2  Erfaringer fra andre helseforetak 

3.2.1 Universitetssykehuset i Trondheim St. Olavs Hospital HF 

Universitetssykehuset i Trondheim har lange tradisjoner med lærlinger, men påpeker at det også 

finnes en del utfordringer: 

 Befolkningens sammensetning og behov endres 

 Tydeligere krav til dokumentert kvalitet 

 Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor 

 Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten (samhandlingsreformen) 

 

Samarbeid med Trondheim kommune og omkringliggende kommuner 

St. Olav Hospital HF inngår samarbeidsavtale med Trondheim kommune og omkringliggende 

kommuner om utdanning av lærlinger. Kommunenes plikter: 

 Skrive lærekontrakt 

 Veiledningskurs for veiledere i sykehus 

 Opplæring i kommunenes dataprogram Fronter 

 Lærlingesamlinger 

 Oppfølging av lærlingene i læretiden 

 Oppmelding til fagprøve 

 Utbetale fast månedslønn 

 

Sykehusets plikter: 

 Sørge for kvalifiserte veiledere 

 Delta på 4 dagers veilederkurs 
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 Faglig ansvar for lærlingene 

 Tidsbegrenset arbeidskontrakt 

 Skriftlig vurdering 

 Dekke fast månedslønn etter refusjonskrav 

 Klinikkene betaler vakttillegg 

 

Rekruttering 

Rekruttering av flere lærlinger står sentralt, og her finnes det flere arenaer. Sykehuset er 

deltakende på utdanningsmesse, de har møte med 1. årslærlinger før søknadsfristen går ut, samt 

møte med nyansatte lærlinger og veiledere. 

 

Erfaringer 

Erfaringene viser at lærlingene yter god verdiskapning i avdelingene. Her som mange av de 

andre sykehusene, er det ikke nok stillinger til lærlingene etter endt læretid. Noen fortsetter å 

jobbe i sykehuset, mens andre benyttes som vikarer både under og etter læretiden. 

3.2.2 Stavanger Universitetssykehus Helse Stavanger HF 

Stavanger Universitetssykehus(SUS) har en målsetning om å ansette 25 nye lærlinger pr. år. 

 

Eget opplæringskontor 

SUS har et eget opplæringskontor med 2 opplæringsledere. Opplæringskontoret er ansvarlig for 

administrative funksjoner og faglig innhold for læretiden: 

 Utlysning av læreplasser, koordinere søkere 

 Gjennomføre intervju med søkere, kontraktsinngåelse 

 Plassering og rotasjon i SUS-organisasjonen 

 Planlegging og gjennomføring av studiedager 

 Arrangere instruktøropplæring 

 

Opplæringskontoret gir råd og veiledning til avdelingene i forhold vedrørende lærlingen, spesielt 

der det oppstår avvikssitasjoner. Opplæringskontoret har også ansvar for planlegging, 

godkjenning og gjennomføring av fagprøver. En viktig rolle opplæringskontoret har i tillegg til 

de oppgaver som er nevnt ovenfor, er nettverksbygging mot kommunene og videregående skoler 

i Sør-Rogaland. 

 

Instruktøropplæring 

Instruktøropplæringen er et samarbeid med Universitet i Stavanger, og startet opp med første kull 

høsten 2008. Det har til sammen vært 3 kull igjennom dette studiet, ca 80 personer har 

gjennomført. Studiet gir 15 studiepoeng og er to dagers samlinger over 2 semestre med 

gruppearbeider og innlevering av skriftlige arbeidskrav mellom samlingene. 

 

Arbeidstakere som har gjennomført veilederutdanningen og som påtar seg veiledningsoppgave i 

klinikken gis lønnskompensasjon p.t kr. 10 000 pr. år.  

 

Studiedager for lærlinger 

Det arrangeres studiedager for lærlingene hver 14. dag. Tema for disse dagene er fra 

kompetansemålene i læreplanen og veiledning i forhold til å bruke opplærlingsboken. Det 

fokuseres også på refleksjon i forhold til yrkesutøvelse. I starten av lærlingetiden arrangeres det 

introduksjonsuker for å bli kjent med lærestedet. 

 



 9 

SUS bruker for det meste egne krefter i undervisningen, dette er personer som bidrar til at 

lærlingene får økt forståelse for faget. De bruker personell som har spesiell kompetanse innenfor 

sitt fagområde. 

 

I tillegg til dette arrangeres det obligatorisk 3 dagers intensivkurs i TMA (terapeutisk mestring av 

aggresjon og vold) for alle lærlingene, men andre ansatte ved SUS er også invitert til å delta på 

disse kursene. 

 

Økonomi 

SUS mottar tilskudd fra fylkeskommunen på kr. 51 380,- pr. lærling pr. år. I 2011 utgjorde dette 

ca 2 mill. Dette utbetales 2 ganger i året etterskuddsvis. Dette dekker utgifter til drift av 

opplæringskontoret, undervisning, motivasjonstiltak, instuktøropplæring o.a. 

 

Erfaringer og suksesskriterier 

SUS har gode erfaringer med bruk av denne modellen. Lærlingene har en oppfatning om at ”Det 

er kjekt å være lærling i Helse Stavanger HF”. Postledelse og øvrige ansatte er positive til å ha 

læringer på avdelingene og ønsker å ansette ”sine” etter endt læretid. Dette er ikke lett å oppfylle 

da det mangles stillinger. Ledelsen ser arbeidskraftverdien og de lærlingene brukes også som 

vikarer. 

 

I 2010 ble det avlagt17 fagbrev og i 2011 ble det avlagt 22 fagbrev. I 2012 er det meldt opp 20 

kandidater. Samtlige har bestått, og ca 80 % med beste karakter. 

 

SUS mener følgende suksesskriterier gjør at de har lykkes med lærlingesatsingen: 

 Satsingen er forankret i ledelsen 

 Eget opplæringskontor 

 God rekruttering – er med i en rekrutteringspatrulje, som består av unge representanter 

for yrket. Besøker skoler og deltar på yrkesmesser 

 Godt samarbeid med kommunene 

 Ta i mot elever med faget ”Prosjekt til fordypning”, de er gode ambassadører for yrket 

 God kompetanse i fag og veiledning 

 Gi ”noe” tilbake til avdelingene, inspirasjonsdager, fagutvikling etc. 

 

Suksesskriterie nr 1 er likevel at man må sørge for at lærlingene blir tatt godt i mot, gi en 

forståelse av at ting som gjøres for første gang aldri kan bli vellykket, men er svært lærerikt. For 

med god veiledning forstår en hvordan det kan bli bedre neste gang. 

 

4 TILTAKSOMRÅDE REKRUTTERING 

4.1 Spesialisthelsetjenestenes behov i forhold til læreplan i helsearbeiderfaget 

VG3 
 

Helsefagarbeideren utfører omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og 

brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for 

kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell 

måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i helse- 

og sosialtjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Faget skal bidra til å utdanne 

helsefagarbeidere som samarbeider med andre yrkesgrupper, fremmer trivsel, fysisk og psykisk 

helse og ivaretar brukermedvirkning og pasientrettigheter.  
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Opplæringen i lærefaget skal utvikle evnen til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i 

ulike livssituasjoner og med ulik evne og mulighet for kommunikasjon. Helse Nord har i følge 

oppdragsdokumentet et særlig ansvar for den samiske befolkningen, og det er derfor nødvendig 

at vi også har helsefagarbeidere som behersker og forstår samisk språk og kultur. 

 

Videre skal opplæringen bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med evne til innlevelse og 

samspill med mennesker med ulike hjelpebehov. Helsefagarbeideren skal gjennom opplæringen 

bli i stand til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å 

iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde. 

Gjennom helsefremmende arbeid skal helsefagarbeideren bidra til å forebygge isolasjon og legge 

til rette for et mer aktivt liv. Opplæringen skal utvikle helsefagarbeidere som kan delta aktivt i 

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og bidra til et godt arbeidsmiljø.   

 

Helsefagarbeiderfaget består av tre hovedområder: 

1. Helsefremmede arbeid 

2. Kommunikasjon og samhandling 

3. Yrkesutøvelse 

5.1.1 Kompetansemål 

Helsefremmede arbeid 

Målet med opplæringen er at lærlingen skal kunne: 

 tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd 

med norske anbefalinger for ernæring 

 planlegge, gjennomføre og vurdere forebyggende og rehabiliterende pleie- og 

omsorgstiltak 

 iverksette og begrunne tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med andre yrkesgrupper 

 utføre grunnleggende sykepleie 

 pleie alvorlig syke og døende 

 følge gjeldende regelverk for hygiene på arbeidsplassen  

 planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet  

 vurdere faktorer som kan fremme psykisk helse 

 planlegge og gjennomføre aktiviteter i dagliglivet tilpasset brukerens funksjonsnivå 

 bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak  

 veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler  

 vurdere risiko for brann og andre hjemmeulykker og foreslå forebyggende tiltak  

 utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling 

 observere og rapportere om virkninger og bivirkninger av legemidler  

 følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen  

 følge gjeldende regelverk for helse-, miljø og sikkerhet 

 

Kommunikasjon og samhandling 

Målet med opplæringen er at lærlingen skal kunne: 

 utføre arbeidet på en måte som vekker tillit, skaper troverdighet og positiv dialog med 

bruker, pasient og pårørende 

 kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne 

 observere og rapportere den enkelte brukers helhetlige behov  

 følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren 

 veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål 

 orientere brukere og pårørende om deres grunnleggende rettigheter innen helse- og 

sosialtjenesten 
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 bruke ulike strategier for konflikthåndtering  

 håndtere aggressive og truende personer  

 utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsettinger  

 

Yrkesutøvelse 

Målet med opplæringen er at lærlingen skal kunne: 

 planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak  

 identifisere underernæring og feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle 

disse 

 yte profesjonell helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk 

 utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer 

 drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen 

 utføre arbeidet på en måte som ivaretar den enkelte brukers selvstendighet, følelse av 

likeverd og tilhørighet 

 følge gjeldende regelverk for bruk av tvang  

 delta i tverrfaglig samarbeid  

 ivareta brukermedvirkning  

 kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og gjennomføre tiltak i samhandling 

med brukeren  

 foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse, trivsel og stimulerer til et aktivt 

liv 

 utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og arbeidsplassens planer og rutiner  

 følge gjeldende regelverk og arbeidsplassens rutiner for medikamenthåndtering  

 gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere  

5.1.2 Konklusjon  

Kompetansemålene for VG3 er en god ramme for lærlingeopplæringen i spesialisthelsetjenesten 

ut i fra de kompetansemålene som nevnt ovenfor.  

 

5.2  Suksesskriterier for en velfungerende lærlingeordning 
Lærlingeordningen kan organiseres på flere måter, og ut i fra dette er det ulike suksesskriterier 

som kan nevnes ut i fra hvilken modell som benyttes.  

 

God informasjon om lærlingeordningen til sentrale aktører i sykehusene, det vil blant annet si at 

satsningen må være forankret i ledelsen. Det må samtidig gis god informasjon til de avdelingene 

som tar i mot lærlinger. Dette er viktige suksesskriterier for en velfungerende lærlingeordning 

uansett modell. 

 

Instruktøropplæring er en annen viktig suksessfaktor, det er viktig at instruktørene får delta på 

kurs, i regi av enten fylkeskommunen eller opplæringskontor. Stavanger Universitetssykehus har 

i samarbeid med Universitet i Stavanger etablert en egen instruktøropplæring som gir 15 

studiepoeng og lønnskompensasjon for de som påtar seg veiledningsoppgave i avdelingen. 

 

Det at lærlingen blir tatt godt i mot, får god informasjon og blir godt kjent med ”sin” avdeling er 

også viktig for å lykkes. 

 

God rekruttering av nye lærlinger, som å delta på utdanningsmesser og rekrutteringspatruljer er 

viktig for å finne motiverte lærlinger som gjennomfører læretiden. Det å kunne tilby lærlingene 

jobb etter endt læretid vil også være med på at det blir mindre frafall underveis i læretiden. Dette 

er en av de største utfordringene i sykehusene, det å få opprettet stillinger til helsefagarbeiderne 
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etter endt læretid. Helseforetakene må også være tilstede i skolene med informasjon, både til 

lærere/rådgivere og til elever. 

 

I Nordlandssykehuset har en av de viktigste suksessfaktorene vært at det er en fagansvarlig som 

har det overordnede ansvaret for lærlingeordningen i sykehuset. Dette er spesielt viktig i forhold 

til støtte og veiledning til instruktørene, og hvordan lærlingene blir møtt når det gjelder 

informasjon og forventninger. Det er også viktig at opplæringsboken, som spesifiserer 

arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemålene er tilpasset lokale forhold. 

 

Stavanger Universitetssykehus har sitt eget opplæringskontor og mener at det er et av 

suksesskriteriene til at deres lærlingeordning fungerer så godt. 

 

5.3 Årlige kostnader knyttet til lærlinger  
Helsefagarbeiderlærlinger har en årslønn (grunnlønn) fordelt på to år. Minstelønnssatsen pr. 1. 

juni 2012 er kr. 305 000,-. Lærlingetilskuddet fra fylkeskommunen er pr. i dag kr 109 234,- for 

hele perioden. Tilskuddet fra Helse Nord er kr. 50 000 pr. lærling. 

 

Lærlinglønn 152500 

Sosiale utgifter, 30 prosent 45750 

Sum kostnader 198250 

    

Tilskudd fylkeskommunen 55000 

Tilskudd Helse Nord RHF 25000 

Sum tilskudd pr år 80000 

    

Netto kostnad pr lærling for foretak pr år 118250 

 

I tillegg til netto kostnad får lærlingene ved Nordlandssykehuset utbetalt vakttillegg for 

kveld/natt og helg/helligdag. 

 

De to årene i læretiden er det et opplæringsår og et verdiskapningsår. Det betyr at lærlingen skal 

”produsere” etter en viss tid og ikke gå på toppen av øvrig bemanning gjennom hele 

lærlingetiden. Når lærlingen har fått tilstrekkelig opplæring skal de kunne brukes i ledige vakter 

(kortvarig sykdom, permisjoner, ferier etc) og da vil lærestedet kunne spare inn på ekstravakt- og 

feriebudsjett. 

 

De helseforetakene som har lykkes med lærlingesatsingen gir tilbakemeldinger om at lederne i de 

avdelingene som har lærlinger ser arbeidskraftsverdien og bruker de i ledige vakter. Ved bruk av 

lærlinger som vikarer kan vikarbudsjettet reduseres  

 

5.4 Meld. St. 13 – Utdanning for velferd 
Utdanning for velferd – samspill i praksis (Meld. St. 13 2010-2011) har følgende hovedfokus: 

 Endringer i samfunnet og reformer i velferdstjenestene gjør det nødvendig å videreutvikle 

de helse- og sosialfaglige utdanningene på alle nivåer 

 Befolkningens behov for tjenester og tjenestenes behov for kompetanse danner 

utgangspunktet for forslagene som fremmes i meldingen 

 

Overordnet mål i meldingen er at framtidens brukere og pasienter skal møte trygge og 

kompetente velferdsarbeidere som samarbeider godt, som lytter til deres behov og ønsker, og 

som gir kvalitetssikret og kunnskapsbasert hjelp. 
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5.4.1 Videregående opplæring - helsearbeiderfaget 

Regjeringen vil: 

 Kartlegge elevenes motivasjon for å søke utdanningsprogram for helse- og sosialfag i 

videregående opplæring og videre utdannings- og yrkesplaner.  

 Be Utdanningsdirektoratet og Faglig råd for helse- og sosialfag om å utarbeide forslag til 

hvordan læreplanene i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget kan 

organiseres i en mer fleksibel veksling mellom skole og praksis.  

 Invitere fylkeskommunene til å delta i utprøving av opplæring i helsearbeiderfaget og 

barne- og ungdomsarbeiderfaget organisert i en vekslingsmodell.  

 Videreføre arbeidet med å få på plass nasjonale kriterier og retningslinjer for 

realkompetansevurdering i videregående opplæring.  

 Vurdere å endre kravene som ligger til grunn for praksiskandidatordningen.  

 Vurdere å innføre rett til påbygning til generell studiekompetanse for personer med 

fullført fagutdanning.  

 Gjennomføre forsøk med Y-veitilbud der kandidater med yrkesutdanning i helse- og 

sosialfag kan tas opp til tilrettelagte studier i høyere utdanning 

5.4.2 Forslag om organisering av opplæringen i vekslingsmodell 

Med vekslingsmodell menes et løp der opplæringen er organisert i mindre enheter med korte, 

vekselsvise perioder i henholdsvis skole og bedrift. Det bør kunne prøves ut ulike modeller for 

veksling. En måte å organisere opplæringen på kan være: 

- Første år: en dag i uken i bedrift og fire dager på skole 

- Andre år: to dager i uken i bedrift og tre dager på skole 

- Tredje år: tre dager i uken i bedrift og to dager på skole 

- Fjerde år: fire dager i uken i bedrift og en dag på skole 

 

En annen modell kan være en veksling gjennom året mellom noen uker i skole og noen uker i 

bedrift. Dette kan være med på å redusere frafall mellom VG2 og læretiden. 

 

Nordland fylkekommune vil tidligst høst 2012 beslutte om de skal søke om å bli testfylke på 

vekslingsmodellen. Det vil være behov for samarbeid og dialog mellom fylkeskommunen og 

Helse Nord utover høsten hvorvidt fylkeskommunen beslutter å være testfylke eller ikke.  

 

Arbeidsgruppen ser det som ønskelig at Nordland fylkeskommune søker om å være testfylke for 

velslingsmodellen og at Nordlandssykehuset HF blir forespurt om å være testsykehus for 

utprøving av denne modellen i regionen. Dette på bakgrunn av at Nordlandssykehuset HF har 

jobbet strukturert og godt med utdanning av lærlinger over flere år, og har et godt samarbeid med 

opplæringskontoret, i tillegg til en fagansvarlig for lærlingene i foretaket. Uttesting av 

vekslingsmodellen vil kreve mer et bedre samarbeid og tettere integrasjon mellom 

utdanningsinstitusjon og lærlingebedriften, det er derfor sentralt at en erfaren lærlingebedrift 

brukes i uttesting av en slik modell.  

 

5 TILTAKSOMRÅDE STRATEGISK BRUK OG UTVIKLING 

AV KOMPETANSE 

5.1  Oppgaver og funksjoner for helsefagarbeidere i sykehus 

En Helsefagarbeider har som oppgave å pleie ulike pasient- eller brukergrupper. Oppgavene 

inkluderer forebygging, behandling som ikke involverer parenterale medisiner, habilitering og 

rehabilitering. Helsefagarbeideren skal utføre og hjelpe til med oppgaver som har sammenheng 

http://no.wikipedia.org/wiki/Parenteral
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med pasientens eller brukerens daglige gjøremål, delta i miljøarbeid og ellers i det lokale 

behandlingsopplegget i et sykehus. Helsefagarbeideryrket omfatter omsorg for syke – både eldre 

og yngre – og funksjonshemmede mennesker.  

Innenfor de ulike kompetansemålene som er listet opp i kapittel 4.1.1 er det flere aktuelle 

arbeidsoppgaver som lærlingen må gjennomgå i læretiden. Dette skal dokumenteres i 

opplæringsboken. Opplæringsboken skal sikre at lærlingen har gjennomgått de oppgaver som 

læreplanen for VG3 omfatter. 

 

Det er ulike oppfatninger innenfor foretakene i Helse Nord om oppgaver og funksjoner for 

helsefagarbeidere. Tilbakemeldingene fra ledere og klinikksjefer i UNN HF er at 

kompetansemålene som er nevnt ovenfor er vanskelig å sette ut i praksis i UNN, og at det ikke 

finnes slike oppgaver i sykehuset. Mangel på oppgaver som helsefagarbeideren kan utføre er et 

resultat av endring i behandlingstilbudet, fra seng til poliklinikk som krever spesialkompetanse. 

 

Ved Nordlandssykehuset bruker de opplæringsboken aktivt i læretiden, og denne presiserer 

spesifikke arbeidsoppgaver til de ulike kompetansemålene. Tilnærmingen til de ulike målene vil 

kunne være forkjellig fra avdeling til avdeling, men alle kompetansemålene vil kunne nåes i 

sykehuset dersom man tilnærmer seg disse på en gjennomtenkt måte:  

 

1) Tilberede måltid som ivaretar brukernes helse og trivsel. 

2) Planlegge, gjennomføre og vurdere forebyggende og rehabiliterende pleie og 

omsorgstiltak. 

3) Iverksette og begrunne tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med andre yrkesgrupper 

4) Utføre grunnleggende sykepleie 

5) Pleie alvorlig syke og døende 

6) Følge gjeldene regler for hygiene på arbeidsplassen 

7) Planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet 

8) Vurdere faktorer som kan fremme psykisk helse 

9) Planlegge og gjennomføre aktiviteter i dagliglivet tilpasset brukerens funksjonsnivå 

10) Bruk kultur og kulturopplevelser som helsefremmede tiltak 

11) Veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler 

12) Vurdere risiko for brann og andre hjemmeulykker og foreslå forebyggende tiltak 

13) Utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling 

14) Observere og rapportere om virkning og bivirkning av legemidler 

15) Følge ergonomiske prinsipper for yrkeseutøvelsen 

16) Følge gjeldene regelverk for helse, miljø og sikkerhet 

17) Utføre arbeidet på en måte som vekker tillit, skaper troverdighet og positiv dialog med 

pasient og pårørende. 

18) Kommunisere med brukere og pasienter med ulike kommunikasjonsevne 

19) Observere og rapportere den enkelte pasients helhetlige behov.  

20) Følge gjeldene regelverk for taushetsplikt og personvern i helse og sosialsektoren 

21) Veilede pasient og pårørende i helsefaglige spørsmål 

22) Orientere pasient og pårørende om deres grunnleggende rettigheter innen helse og 

sosialtjenesten. 

23) Bruke ulike strategier for konflikthåndtering 

24) Håndtere aggressive og truende personer 

25) Utføre arbeid i tråd med miljøterapeutiske målsetninger 

26) Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak 

27) Identifisere underernæring og feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle 

disse 
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28) Yte profesjonell helsehjelp i tråd med gjeldene regelverk 

29) Utføre arbeid i tråd med yrkesetiske retningslinjer 

30) Drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen 

31) Utføre arbeid på en måte som ivaretar pasientens selvstendighet, følelse av likeverd og 

tilhørighet 

32) Følge gjeldene regelverk for bruk av tvang 

33) Delta i tverrfaglig samarbeid 

34) Ivareta brukermedvirkning 

35) Kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og gjennomføre tiltak i 

samhandling med brukeren 

36) Foreslå og sett i verk tiltak som fremmer mestring, helse- og trivsel og stimulerer til et 

aktivt liv 

37) Utføre arbeid i samsvar med gjeldene regelverk og arbeidsplassens planer og rutiner 

38) Følge gjeldene regelverk og arbeidsplassens rutiner for medikamenthåndtering 

39) Gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere.  

 

Fagplanen omfavner et stort område av arbeidsoppgaver og funksjoner som kan ivaretas og 

tilpasses til våre egne sykehus i regionen. 

 

5.2  Videreutdanninger for helsefagarbeidere 
Det finnes flere muligheter for karriereutvikling for helse- og sosialpersonell med 

grunnutdanning fra videregående skole, innen blant annet eldreomsorg, kreftomsorg og lindrende 

pleie, rehabilitering, psykisk helse og flere. 

 

Fagskoleutdanninger er korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring 

eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanning har et omfang tilsvarende minimum et halvt 

studieår og maksimum to studieår (normert tid). En fagskoleutdanning skal være praktisk og 

yrkesrettet, mens en høgskoleutdanning er akademisk og forskningsrettet. 

 

Følgende videreutdanninger finnes i region Nord: 

 Helse, aldring og aktiv omsorg (Bodø helsefagskole) 

 Miljøarbeid innen rus (Narvik fagskole) 

 Tverrfaglig miljøarbeid (Narvik fagskole) 

 Rehabilitering (Nordkapp maritime fagskole) 

 Eldreomsorg (Fagskolen Troms) 

 Psykisk helsearbeid (Fagskolen Troms) 

 Kreftomsorg og lindrende pleie (Fagskolen i Troms) 

 

Det vil være behov for helsefagarbeidere med tilpasset videreutdanning til ulike oppgaver ved 

følgende avdelinger som bl.a: sterilsentraler, operasjonsavdelinger, poliklinikker, 

barselavdelinger, rehabiliteringsenheter og nevrologiske avdelinger. I dag finnes det som nevnt 

ovenfor videreutdanninger innenfor eldreomsorg, psykisk helsearbeid, kreftomsorg, miljøarbeid 

og rehabilitering.  

 

Det vil i fremtiden være behov for videreutdanninger innenfor områder som geriatri, 

diabetes/kols, spedbarn/barsel etc. for å imøtekomme de utfordringer vi står overfor i forhold til 

sykdomsutviklingen i Norge. Sykdomsbildet er i endring som følge av befolkningsutvikling og 

endring i befolkningens helseatfred. Andelen eldre øker betydelig de kommende tiår og 

sykdomsbildet fremover vil preges av kroniske lidelser jfr Strategisk kompetanseplan fase 1. Det 

er ventet en økt forekomst av kols og diabetes, flere lever med hjerte- og karsykdommer, det er 

en økende forekomst av kreft og utbredelsen av psykiske lidelser, kombinert med rus er økende. 
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Dette må tas med i betraktning når det skal diskuteres hvilke videreutdanninger som bør tilbys 

helsefagarbeidere i fagskole. 
 

Det foreligger en nasjonal plan for fagskoleutdanning i livsstil- og kroniske sykdommer. Denne 

kan lokale fagskoler benytte for å lage lokale fagplaner. Denne bygger på nasjonal plan jfr. 

kvalifikasjonsrammeverket 

 

Helsefagarbeidere med videreutdanning innen operasjons- og sterilsentralarbeid (inneholder 

spesialrenhold, smittevern ol) vil kunne utføre selvstendige oppgaver som forberede stuene til 

operasjon etter standardiserte lister, rydde etter operasjoner, vaske instrumenter, klargjøre 

operasjonsbrikker (generelle), pakke og sterilisere disse og håndtere sterilt utstyr. Videre bør de 

kunne ”gå til hånde” ved enkle/mindre operasjoner. Eventuelt kan de gjennomføre steril 

assistanse ved små operasjoner som fjerning av føflekker, vorter og lignende og delta ved 

scopier. De vil også kunne arbeide ved poliklinikker og skiftestuer. Slik fagskoleutdanning finnes 

ikke i dag og er noe arbeidsgruppen anbefaler. 

 

Med videreutdanning er helsefagarbeideren sterkere rustet til å utføre ulike oppgaver i 

avdelingene, samt gjøre selvstendige vurderinger og oppgaver. 

 

6 ANBEFALING OM FRAMTIDIG ORGANISERING 

6.1  Oppsummering 
Gjennom arbeidet med strategisk kompetanseplan fase 1 ble det avdekket et stort behov for 

helsefagarbeidere. Strategisk kompetanseplan avdekket også at det er stor avstand mellom det 

foretakene tar inn av lærlinger og det som er behovet. 

 

Lærlinger i Helse Nord – behov for ny lærlingestrategi 

 Helse Nord skal sørge for at det etableres et tilstrekkelig antall læreplasser 

innenfor helsefagarbeiderutdanningen og ambulansearbeiderutdanningen 

 Riktig kompetanse, tilstrekkelig helsepersonell, god utvikling og utnyttelse av 

personellressursene 

 Praksis- og turnusordninger bidrar til at helseforetakene framstår som gode og 

attraktive læringsarenaer og arbeidsplasser. 

 

I årene fram mot 2030 vil det blir stor mangel på helsefagarbeidere. Ubalansen i arbeidsmarkedet 

for helsefagarbeidere vil kunne bli så stor at den vil prege bemanningen i hele helse- og 

omsorgssektoren. 

 

Helse Nord skal i løpet av høsten legge frem forslag til hvordan vi kan organisere arbeidet slik at 

vi skal møte framtides utfordringer best mulig.   

 

 

6.2  Dagens organisering i Helse Nord 
I oppdragsdokumentene til helseforetakene angir Helse Nord styringsmål for lærlinger innen 

ambulanse og helsefag. Kravet er et minimumskrav for inngåtte nye lærlingekontrakter det 

aktuelle året. Helseforetakene kan inngå flere kontrakter angitt i styringsmålet. Refusjon gis i 

henhold til følgende tabell i 2012: 
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År 2012 Helsefag Ambulanse Totalt 

Helse Finnmark HF 2 3 5 

UNN HF 8 8 16 

NLSH HF 8 8 16 

Helgelandssykehuset HF 4 4 8 

Totalt 22 23 45 

 

Det er et krav at helseforetakene aktivt samarbeider med fylkeskommune, opplæringskontorer og 

videregående skoler. HOD har gått bort fra måltall for lærlinger i oppdragsdokumentet. Helse 

Nord har opprettholdt tidligere måltall fra 2011 i påvente av ny organisering for lærlinge-

ordningen. 

 

Det ytes et tilskudd pr. lærling fra fylkeskommunen på kr 109 234,- fordelt på begge årene. Helse 

Nord RHF har i tillegg gitt et tilskudd på kr 50 000,- pr. lærling, og dette tilskuddet gis til alle 

lærlinger, ikke bare helsefaglærlinger. Det er kun i Helse Nord at slike ekstra tilskudd til inntak 

av lærlinger gis, ingen andre helseregioner har liknende ordning. 

 

 

6.3  Anbefaling om framtidig organisering og strategiske tiltak for 

rekruttering 
På bakgrunn av de positive erfaringene fra Nordlandssykehuset anbefaler arbeidsgruppen å 

videreutvikle denne modellen slik at den gjøres gjeldende for alle helseforetakene i Helse Nord. 

 

Arbeidsgruppen anbefaler at det opprettes et prosjekt av en varighet på 3 år og hvor det blir gjort 

en grundig evaluering etter endt prosjektperiode. 

 

Det foreslås at det opprettes 3-årige prosjektstillinger, hvor disse vil være fagansvarlig for 

helsefaglærlinger, i alle helseforetak. Dette finansieres ved omdisponering av midlene som 

tidligere er gitt helseforetakene som direkte tilskudd for hver lærling. Tilskudd for hver lærling 

som ansattes, har ikke hatt den effekten som ønsket i forhold til å stimulere til å ta inn lærlinger i 

foretakene. En fagansvarlig er identifisert som en så viktig nøkkel for å lykkes med å utdanne 

lærlinger, at arbeidsgruppen vil anbefale en slik omdisponering.  

 

Stillingsandelen for prosjektstillingene kan avklares lokalt i hvert foretak, men det anbefales ikke 

mindre enn 50 %. Disse stillingene vil bli finansiert av Helse Nord RHF.  

 

Prosjektstillingene vil ha det faglige ansvaret for helsefagarbeiderlærlingene i foretakene, og ha 

kontinuerlig oppfølging av disse i læretiden. Andre viktige ansvarsområder vil være: veilede 

instruktørene som har lærlinger, bistå enhetslederne i forhold til lærlingeordningen som for 

eksempel informasjon om fagplaner etc. og rekruttering av nye helsefagarbeidere. Fagansvarlig 

vil ha et tett samarbeid med opplæringskontorene i regionen. Fagansvarlig vil også ha ansvar for 

utviklingen av opplæringsboken, ha ansvar for at denne er tilpasset lokale forhold. I tillegg vil 

fagansvarlig ha ansvar for å utvikle metoder og verktøy for å effektivisere det faglige 

oppfølgingsarbeidet. 

 

Videre anbefales det at det etableres studietilbud i regionen for utdanning av instruktører etter 

modell fra Stavanger Universitetssykehus. 

 

Arbeidsgruppen anbefaler prosjektperiode 2013-2015, avhengig av når stillingene blir besatt. 

Det anbefales videre at det opprettes et faglig nettverk bestående av fagansvarlige ved 

helseforetakene og en representant fra Helse Nord RHF. Det er viktig å kunne dra nytten av de 
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gode erfaringer Nordlandssykehuset har gjort seg, og fagansvarlig ved foretaket kan være en 

inspirator og faglig veileder for de andre. Det anbefales i den forbindelse at stillingen i 

Nordlandssykehuset økes til 100 % i prosjektperioden. Helse Nord RHF anbefales å ha en 

koordinerende og ledende rolle i prosjektperioden. Det faglige nettverket bør få i oppdrag å 

utarbeide en plan for hvordan rekrutteringen av lærlinger til helsearbeiderfaget kan styrkes, og 

hvordan de fagansvarlige kan jobbe kontinuerlig med rekrutteringsarbeid.  

 

Prosjektets status følges opp i fagsjef-, personalsjef-, direktørmøte årlig. 

Styringsmål for foretakene vil, som tidligere, bli fulgt opp gjennom Oppdragsdokumentet. 

 

Helse Nord RHF bør etablere faste møtearenaer med fylkeskommunene i landsdelen for å 

komme i dialog om utdanning av helsefagarbeidere i nord, og for å drøfte nye videreutdanninger 

for helsefagarbeidere.  

    

 

7 VEDLEGG 

Vedlegg 1: Læreplan i helsearbeiderfaget VG3/Opplæring i bedrift 

Vedlegg 2: Opplæringsbok Nordlandssykehuset HF 
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