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Styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2 

 
 
Formål 
Strategisk kompetanseplan har hatt som mål å utvikle gode og effektive 
rekrutteringsprosesser samt foreslå stabiliseringstiltak slik at arbeidstakerne blir i 
Helse Nord.  
 
Prosjektet fremmer forslag om tiltak for å drive systematisk og behovsrettet 
kompetanseutvikling. Som kunnskapsvirksomhet stilles det store krav til våre 
medarbeidere. For å yte spesialisthelsetjenester preget av trygghet, kvalitet og respekt 
er det avgjørende med tilstrekkelig og riktig kompetanse som benyttes på best måte. 
 
Problemstillinger 
Strategisk kompetanseplan fase 2 er en oppfølging av styresak 92-2011/5 Strategisk 
kompetanseplan, fase 1som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 
31. august 2011. 
 
Prosjektet fremmer tiltak for å møte utfordringer knyttet til rekruttering, stabilisering, 
utvikling og avvikling av kompetanse. Prosjektet har bestått av en regional 
prosjektgruppe med deltakere fra alle helseforetakene og konserntillitsvalgt samt 
brukerrepresentasjon.  
 
I tillegg har fire underarbeidsgrupper levert rapporter på henholdsvis oppgaveglidning 
og personellgruppene legespesialister, sykepleiere med 
videreutdanning/spesialsykepleiere og helsefagarbeidere. Delrapporten om 
helsefagarbeidere ble sluttført og styrebehandlet i 2012, jf. styresak 153-2012 
Organisering av lærlinger i Helse Nord (behandlet i styremøte, den 19. desember 2012). 
Tiltakene her er nå under implementering.  
 
Som svar på rekrutteringsutfordringen, har prosjektet utviklet en strategisk 
rekrutteringsmodell med fire strategier. Disse er:  
1. Profesjonalisere rekrutteringen 
2. Informasjons- og markedsarbeid 
3. Stabiliserende organisasjon 
4. Utdanning og kompetanseutvikling 
 
Modellen anbefales utvidet til en regional HR-strategi.  
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I tillegg til å rekruttere er det viktig å stabilisere og utvikle våre kompetanseressurser. 
Forslag til tiltak på dette området er: 
• God personalpolitikk  
• Fagutvikling  
• Fagnettverk   
• Hospitering 
• Regionalisering av medisinerutdanning og praksis 
• Arbeide for gruppe 1-tjeneste for leger ved Nordlandssykehuset HF 
• Regional styring av legestillinger  
• Legeutdanningsprogram 
• Kvalitets- og prosjektdatabase for studentoppgaver, forskningsprosjekt og 

kvalitetsutviklingsprosjekt 
• Oppgaveglidning  
• Kombinertstillinger mellom helseforetak og undervisningsinstitusjoner  
 
Det anbefales å utvikle en regional utdanningsstrategi som kan sikre den 
kompetansen vi trenger fremover samt danne grunnlag for lokale utdanningsstrategier 
i helseforetakene.  
• Regionale utdanningsplaner 
• Regionalt utdanningsutvalg  
 
Personellgruppene helsesekretærer, bioingeniører, farmasøyter, apotekteknikere og 
fysioterapeuter ble i prosjektets fase 1 definert som kompetansekritisk. Det foreslås 
derfor egne tiltak rettet mot disse gruppene. I tillegg pekes audiografer og 
ernæringsfysiologer ut som sårbare grupper. 
 
En underarbeidsgruppe har kartlagt oppgaveglidning i Helse Nord. På bakgrunn av en 
egen kartlegging og det nasjonale prosjektet i regi av Helsedirektoratet, anbefales 
oppgaveglidningsprosjekt innen følgende områder: 
• Radiologi 
• Operasjon 
• Endoskopi 
• AMD1

• Legemiddelsamstemming og legemiddellager 
-behandling 

 
Avvikling av kompetanse og kompetanseendringer kan komme naturlig av 
samhandlingsreformen og den medisinske utviklingen. Ny teknologi og medisinskfaglig 
utvikling vil, sammen med endringer i faglige retningslinjer, prosedyrer og 
funksjonsfordeling, kunne gi behov for endret kompetanse.  
 
  

                                                        
1 AMD: Aldersrelatert Macula Degenerasjon er betegnelsen på en øyesykdom, der den gule flekken 
(macula) sentralt i netthinnen er svekket. Behandlingen består i at aktuelle medikamenter injiseres inn i 
øyet. 
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Prosjektet har avgrenset seg fra enkelte området i mandatet. Et eksempel er 
seniorpolitikk. Begrunnelsen er at dette behandles i et eget prosjekt. Konsekvenser av 
ny legespesialiseringsstruktur ble heller ikke utredet da arbeidet med ny 
spesialiststruktur fortsatt pågår nasjonalt. Avtalespesialistenes plass i Helse Nord vil bli 
dekket av ny plan for avtalespesialister.   

 
Medbestemmelse 
Strategisk kompetanseplan, fase 2 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 25. februar 2013. Drøftingsprotokoll vil bli 
lagt frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg er orientert om arbeidet med Strategisk kompetanseplan, fase 2 
ved flere anledninger, sist i møte i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 
22. januar 2014. Informasjonen ble tatt til orientering. 
 
Konklusjon 
Strategisk kompetanseplan fase 2 gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med mål 
om å sikre Helse Nord nødvendig og tilstrekkelig kompetanse for å møte fremtidens 
utfordringer i spesialisthelsetjenesten.  Hovedpunktene i planen er en utvikling av gode 
og effektive rekrutteringsprosesser samt effektive stabiliseringstiltak. Planen må 
innarbeides i de fremtidige budsjettprosesser og oppdragsdokument. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Strategisk kompetanseplan fase 2 og ber om at 
planen legges til grunn for det videre arbeidet på dette området. 
 

2. Iverksetting av enkelttiltak i planen følges opp i de årlige oppdragsdokumenter og 
budsjettprosesser.   

 
 
Bodø, den 14. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Strategisk kompetanseplan, fase 2 – rapport fra regional prosjektgruppe 
 

Rapporten er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF, den 26. februar 2014 
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http://www.helse-nord.no/article104215-1079.html�



