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Styresak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert 

helsetjeneste 
 
 
Formål 
I denne saken fremlegges rapporten Kompetanseutfordringer som følger av 
samhandlingsreformen utarbeidet av Helse Nord RHF, Kommunenes 
interesseorganisasjon (KS) og universiteter og høgskoler i Nord-Norge. Det foreslås at 
rapporten legges til grunn for videre arbeid med å møte kompetansebehov i 
helsetjenesten, og det fremmes konkrete tiltak for hvordan arbeidet kan følges opp.  
 
Bakgrunn 
Samhandlingsreformen innebærer endringer i oppgaver, organisering og faglig innhold 
i helse- og omsorgstjenestene for å møte pasienters behov for helhetlige og koordinerte 
tjenester. Dette gir behov for ny kompetanse i alle deler av tjenestene.  
 
Kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjonene har et felles ansvar for å møte 
utfordringene. Rapporten er et uttrykk for ønsket om å samles om felles mål, strategier 
og tiltak som kan imøtekomme behovet for kompetanseutvikling på kort og lengre sikt.  
 
Rapporten 
Rapporten tar utgangspunkt i prioriterte målgrupper for reformen. Den skisserer seks 
tiltaksområder med forslag til en rekke konkrete tiltak innenfor de ulike områder. 
Rapporten har vært til bred høring. Høringsuttalelsene slutter opp om forslagene. I 
uttalelsene fremkommer også ytterligere informasjon og synspunkter som bør tas med i 
den videre oppfølgingen.  I vedlagte utredning er alle konkrete forslag til tiltak gjengitt. 
 
Videre arbeid 
Helse Nord har vært i dialog med universitetene og KS for å drøfte det videre arbeidet 
etter høringen. Det er enighet om at rapporten formelt behandles i de respektives 
styrende organer, der det foreslås en struktur med et felles overordnet Nordnorsk 
samarbeidsorgan som følger opp gjennomføringen. Samarbeidet under dette nivået 
anbefales forankret i eksisterende samhandlingsorganer i helseforetaksområdene, med 
noen tilpasninger.  
 
Høringsuttalelsene gir i tillegg viktige innspill som bør tas hensyn til i det videre arbeid. 
Eksempler på dette er at tannhelsetjenestene må inkluderes i arbeidet, samisk og 
flerkulturelt språk og kultur må gjennomgående vektlegges i større grad, og tiltak for å 
styrke folkehelsearbeidet bør utvikles. Flere påpeker viktigheten av å bygge videre på 
fagnettverk, og de instanser og organer som arbeider med kompetansespørsmål. 
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Høringsuttalelsene påpeker behovet for rekruttering av fagpersonell i ulike profesjoner, 
og vektlegger spesielt behovet for fagarbeidere. Det understrekes også viktigheten av å 
utvikle teamkompetanse som tar utgangspunkt i pasienters funksjonsevne, der 
behandling, rehabilitering og oppfølging ivaretas i helhetlige og koordinerte tjenester. 
Dette krever tilpasninger i innhold og organisering av utdanning og opplæring. 
 
For at kommuner bedre skal kunne nyttiggjøre seg tilbud om utdanning og opplæring, 
bør virtuelle hjelpemidler utnyttes, og tilbudene bør desentraliseres og bygges opp i 
moduler, der dette er mulig. 
 
Helse Nord har lovpålagte oppgaver i utdanning av helsepersonell, opplæring av 
pasienter og pårørende, og skal bidra til kompetanseoverføring og kompetanseutvikling 
i kommunene som følge av endringer i oppgaver og tjenesteorganisering.  
 
Utvikling av kultur som fremhever samhandling og utvikling av egen 
samhandlingskompetanse i spesialisthelsetjenesten er viktig. Det foreslås at tjenester 
videreutvikles etter modell for pasientsentrert helsetjeneste, og en mer systematisk 
satsing på opplæring og utdanning gjennom eksisterende faglige og administrative 
samarbeidsorganer. Det foreslås også utviklet en regional samhandlingsportal ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) som inneholder en katalog over 
tilgjengelige tilbud og e-læringstilbud. 
 
Helse Nord RHF har allerede iverksatt tiltak med oppbygging av en samhandlingsportal 
ved UNN, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, som gir oversikt over 
mulighetene for utdanning og opplæring, og som gir tilgang til e-læringskurs. UNN har 
også under utprøving og utvikling en modell for pasientsentrert helsetjeneste overfor 
pasienter med nyrelidelser. Denne vil danne skole for utforming av tjenestetilbudene 
for flere pasientgrupper. 
 
Medbestemmelse 
Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 19. august 2014. 
Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes.  
 
Brukermedvirkning 
Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 12. juni 2014, jf. RBU-sak 41-2014. Følgende 
vedtak ble fattet: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om rapporten og høringsuttalelser ad. 
Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen til orientering. 
 
Vurdering 
Fremlagte rapport Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen datert 
31. januar 2013 er et godt grunnlag for utvikling av kompetanse i Nord-Norge både på 
kort og lang sikt.  
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Landsdelen står overfor store utfordringer for å rekruttere fagpersonell og utvikle 
kompetanse for fremtiden. Det grunnlaget som allerede er lagt, hvor de viktigste 
aktørene er sammen om felles mål, strategier og tiltak for å møte utfordringene, gir nye 
muligheter for å oppnå resultater.   
 
I tråd med styrets vedtak i styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2 foreslås 
det å vurdere grunnlaget for et felles organ for utdanning i Nord-Norge mellom Helse 
Nord RHF, universiteter og høgskoler og fylkes- og kommunesektoren. Universitetene 
og KS har i møte sluttet seg til dette forslaget. 
 
Prioritering og iverksetting av tiltak må skje fremover i etablerte lokale 
samarbeidsorganer mellom helseforetak og kommuner (OSO-er). Disse bør invitere inn 
høgskolene og universitetene og evt. andre samarbeidsparter i saker om utdanning og 
opplæring.  Dette kan gjøres via samarbeid med lokale praksisråd/lokalt 
samarbeidsorgan mellom høgskoler/universitet og helseforetakene, som finnes i alle 
deler av regionen. 
 
For å lykkes med samhandlingsreformen må døgn- og dagtilbud i kommunene i større 
grad tas i bruk som læringsarenaer i all opplæring og utdanning på begge nivåer. 
Fagnettverk bør ha representasjon både fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
 
Utdanningsinstitusjonene må også tilpasse innhold i studieplaner og organisering av 
utdanninger, samt tilpasse nivå og dimensjonering i forhold til etterspørsel fra 
arbeidsgivere. 
 
Finansieringssystemet i UoH-sektoren1 tilsier at økt utdanningskapasitet i helsefaglige 
utdanninger krever nye fullfinansierte studieplasser fra Kunnskapsdepartementet (KD). 
Helse Nord RHF vil gjennom Helse- og omsorgsdepartementet medvirke til at UoH-
sektoren i Nord-Norge har helsefaglige utdanninger som er dimensjonert i forhold til 
behovet. Flere studier i UoH-sektoren i Nord-Norge har dokumentert en betydelig 
forsterket rekrutteringseffekt gjennom å utdanne helsearbeidere i Nord-Norge. Denne 
dokumentasjon må sannsynligvis videreutvikles i samarbeid med UoH-sektoren og 
benyttes aktivt i det videre arbeidet. 
 
Tannhelsetjenesten må tas inn som samarbeidspart i kompetanseutvikling. Språk og 
kulturforståelse må inngå systematisk i opplæring og utdanning. Forslaget fra 
Sametinget om å utvikle nye tiltak for å rekruttere helsepersonell med samisk språk og 
kulturbakgrunn støttes. Dette kommer i tillegg til kvotering ved studieopptak. 
 
Kostnader og kostnadsfordeling mellom partene for de foreslåtte tiltak er ikke endelig 
beregnet. Helse Nord RHF vil følge opp arbeidet i løpende planer, budsjetter og 
oppdragsdokumenter, der behovet for ressurser til nye tiltak vurderes nærmere. 
 
 
 
 

1 UoH-sektoren: universitets- og høgskolesektoren 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner framlagte rapport Kompetanseutfordringer som 

følge av samhandlingsreformen som grunnlag for kompetanseutvikling i 
helseforetakene, og for Helse Nords medvirkning i å utvikle kompetanse i 
kommunene. Høringsuttalelsene til rapporten tas også med som grunnlag for det 
videre arbeidet.  

 
2. Styret gir tilslutning til etablering av et nordnorsk samarbeidsorgan for utdanning 

med sekretariat slik det er beskrevet i saksfremlegget. Styret viser i denne 
sammenheng til vedtak i vedtak i styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2. 
Endelig sammensetning av organet fastsettes etter at rapporten er behandlet i KS 
(Kommunesektorens organisasjon) og Universitetene.  

 
3. Styret viser til oppdrag til Universitetssykehuset Nord-Norge HF om utvikling av 

regional samhandlingsportal og implementering av modell for pasientsentrert 
helsetjeneste. Styret ber adm. direktør om å gi oppfølgingen av disse tiltakene høy 
prioritet. 

 
4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helse Nord bidrar til og samarbeider om 

utdanningen av helsepersonell i landsdelen. Innhold, form og dimensjonering 
utvikles i samarbeid med brukere, tillitsvalgte, primærhelsetjenesten og 
utdanningsinstitusjonene.  

 
5. Bevilgning til nye regionale tiltak i Helse Nord behandles i forbindelse med årlige 

saker om planer og budsjett. 
 
 
Bodø, den 15. august 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: 
 
1. Utredning 
2. Rapporten Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen, datert 31. 

januar 2013 
3. Høringsuttalelser til rapporten, samlet, datert 4. november 2013 
 

Rapporten og høringsuttalelsene til rapporten (vedlegg 2 og 3) er lagt ut på Helse 
Nord RHFs nettsted - se her: Styremøte i Helse Nord RHF 27. august 2014 
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UTREDNING 
 
FORMÅL 
Et overordnet mål for samhandlingsreformen er å levere helse- og omsorgstjenester 
som ivaretar brukernes behov for helhetlige og koordinerte tjenester med god kvalitet, 
god informasjon og servise, medvirkning og valgfrihet. 
 
Formålet med denne saken er å legge til rette for tiltak som kan styrke og videreutvikle 
nødvendig kompetanse for å kunne håndtere de faglige utfordringer som følger av 
samhandlingsreformen, og demografiske endringer. Tiltakene er utformet med 
utgangspunkt i rapport utarbeidet av Helse Nord, Kommunenes interesseorganisasjon 
KS, og universiteter og høgskoler i landsdelen. 
 
BAKGRUNN 
En avgjørende forutsetning for gjennomføring av Samhandlingsreformen er at 
kompetanse bygges opp som følge av endringer i oppgavedeling, organisering, 
fagutvikling og prioriteringer i helse- og omsorgstjenestene. Dette betyr overføring og 
utveksling av kompetanse mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester, og 
oppbygging og utvikling av ny kompetanse på begge nivåer.  
 
Det er videre behov for å bygge opp kompetanse hos brukerne av tjenestene for å sikre 
medvirkning i utforming av tjenester, og for deltakelse i eget behandlingsforløp og 
omsorg. 
 
For å ha et best mulig grunnlag for en systematisk kompetanseutvikling har Helse Nord 
RHF og Kommunenes interesseorganisasjon (KS) i samarbeid med Universiteter og 
høgskoler i landsdelen gjennomført prosjektet ”kompetanseutfordringer som følger av 
samhandlingsreformen”. Prosjektet har utarbeidet to delrapporter. Delrapport 1 
beskriver status på behov og tilbud innen utdanning og opplæring. Delrapport 2 foreslår 
tiltak for å møte behovene. Begge rapportene har vært ute til høring. 
 
Regjeringen har kompetanse som prioritert oppgave i gjennomføring av 
samhandlingsreformen. Viktige virkemidler er samarbeidsavtalene og 
spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. (Oppdragsdokument 2014 til Helse Nord RHF). 
 
Helse Nord har avholdt et dialogmøte 23. april 2014 med og KS for å drøfte samarbeid i 
oppfølging av tiltaksplanen. Drøftingene og enigheten i dette møtet er bygd inn i denne 
saken.  
 
STATUS OG TILTAKSPLAN 
Del 1 i prosjektrapporten gir oversikt over eksisterende utdanningstilbud og 
organisering av disse. E-læring som verktøy i helsetjenesten beskrives. Det er også 
redegjort for felles arenaer for kompetanseutvikling som brukes i dag. Det er 
gjennomført spørreundersøkelse til kommunene om kompetansebehov og utfordringer, 
og i hvilken grad kommunene har inngått samarbeid om å utvikle fremtidens 
helsetjeneste.  
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I del 2 er det utarbeidet forslag til tiltaksplan 2014-2016, inndelt i 6 tiltaksområder: 
1. Utvikle samspillsarena – helsefaglige utdanninger og helsetjenesten 
2. Utvikle høyere helsefaglige grunn- og videreutdanninger i Nord-Norge 
3. Utvikle kunnskaps- og kompetanseoverføring som samhandlingsvirkemiddel 
4. Utrede kompetanseutfordringer i små kommuner 
5. Utrede utvikling av undervisningstiltak om pasientsentrert helsetjeneste 
6. Opplærings- og utdanningsbehov for leger i primærhelsetjenesten som følger av 

samhandlingsreformen 
 
Arbeidsgrupper under de enkelte tiltaksområder har gitt forslag til konkrete strategier 
og tiltak, og på områdene 2 og 3 er disse nummerert i prioritert rekkefølge. 
 
Prosjektrapporten, som er vedlagt saken, gir en god og fyllestgjørende redegjørelse over 
forslagene. Det vises til denne. 
 
Nærmere om rapporten 
Samhandlingsreformen har fokus på sykdommer som vil øke fremover, bl.a. kreft, kols 
og diabetes, på pasienter med langvarige og/eller kroniske lidelser, og på forebyggende 
og helsefremmende arbeid. Tjenestene skal baseres på helhetlige pasientforløp. 
Brukernes medvirkning i tjenesteutvikling og deltakelse i egen behandling og 
rehabilitering skal styrkes. 
 
Flere og bedre tjenester skal utvikles i kommunene. Spesialisthelsetjenesten skal 
tilpasses sine tjenester og bidra i utviklingen av kommunale tilbud.  
 
Samarbeidet mellom helseforetak og kommuner skal forankres i tjenesteavtaler. 
 
Utdanningsinstitusjonene har en avgjørende rolle i å tilby utdanning. 
 
Statusbeskrivelsen gir følgende oppsummering 
Det utdannes for få helsefagarbeidere, både nasjonalt og regionalt. Finnmark og Troms 
ligger foreløpig litt etter Nordland i utdanning av helsefagarbeidere. Det pågår et 
regionalt prosjekt for å øke antall læreplasser for helsefagarbeidere i Helse Nord, øke 
søkertilfanget og gjennomføringsgraden.1  
 
Trass i et udekket behov, utdannes færre bioingeniører, ergoterapeuter, radiografer, 
sykepleiere og psykologer enn utdanningskapasiteten tilsier. Medisin og 
fysioterapeututdanningen utdanner mange nok i forhold til måltallet for 
utdanningskapasitet i Nord-Norge. 
 
En annen utfordring er at aktivitetskravene for utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge 
ikke er høye nok.  Måltallet for relativ andel av nasjonal kapasitet i Nord-Norge for 
vernepleierutdanningen er 5 %, fysioterapeututdanningen er 8 %, bioingeniører 10 %. 
Måltallet for psykologer er økt til 13 %. Disse nivåene anses ikke som tilstrekkelig for å 
sikre landsdelen nok helsepersonell. 
 

1 Styresk 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord, 
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Det tilbys videreutdanninger i Nord-Norge innenfor de kompetansefelt som anses som 
de viktigste ”vekstområder” sett i lys av samhandlingsreformen. Psykisk helsearbeid har 
størst studentmasse, og mange er utdannet innen diabetes og geriatri. Relativt få er 
utdannet innen kreft og palliativ behandling, men en ny videreutdanning har rekruttert 
mange studenter. Det er få videreutdanninger innen rehabilitering i Nord-Norge. 
 
I organisering av utdanninger er det dokumentert at desentraliserte studier gir mer 
stabil arbeidskraft lokalt. Selv om det er vist at ”lakseeffekten” virker på landsdelsnivå, 
er det ikke vist at kandidatene har tilbøyelighet til å ta seg arbeid i distriktene som ligger 
utenfor de store sentraene i landsdelen hvor de utdannes. Det mangler studier av 
effektene av samlingsbasert utdanning. 
 
Studier fra andre land viser at målrettet bruk av ekstern praksis innen for eksempel 
distriktsmedisin, gir effekter i forhold til større grad av rekruttering til slike jobber.  
 
Det er behov for mer målrettede egnede virkemidler enn samisk for å rekruttere 
helsepersonell til ledige jobber og få disse til å bli værende i samiske kommuner. 
 
Prosjektets forslag til tiltak 
 
Tiltaksområde 1: Utvikle samspillsarena – helsefaglige utdanninger og 
helsetjenesten 
1. Opprette et «Nordnorsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i 

helsetjenesten». 
2. Opprette lokale samarbeidsorgan for utdanning og forskning i Finnmark. 
3. Opprette lokale samarbeidsorgan for utdanning og forskning i Troms. 
4. Videreføre samarbeidsarenaen Nordlandsløftet som lokalt samarbeidsorgan. 
5. Vurdere om kommunal sektor, brukerne og studenter kan inkluderes i HSAM/USAM. 
6. Gjennomgå eksisterende styrer, råd og utvalg ved utdanningsinstitusjonene med 

sikte på ekstern representasjon i formelle organer der dette kan være aktuelt. 
 
Tiltaksområde 2: Utvikle høyere helsefaglige grunn- og videreutdanninger i Nord-
Norge 
Grunnutdanninger: 
1. Øke kapasiteten (målt i aktivitetskrav) i Nord-Norge i prioritert rekkefølge på 

medisin (+11), sykepleie (+74), vernepleie (+27), fysioterapi (+19), ergoterapi (+6) 
og psykologi (+8). 

2. Iverksette tiltak for å utnytte den kapasiteten man har på sykepleierutdanningene, 
utrede årsakene til frafall i studiet og styrke desentralisert sykepleierutdanning 
utenfor campus. 

3. Justere aktivitetskravet for vernepleierutdanningen i dialog med 
Kunnskapsdepartementet. 

4. Økt opptakskapasitet innenfor vernepleier-, fysioterapeut-, ergoterapeut og 
psykologutdanningene gjøres i dialog med utdanningsinstitusjonene i Nordland og 
Finnmark. 

5. Utrede kompetansebehovet for radiografi; vurdere nedbygging av kapasiteten ved 
radiografutdanningen og frigjøre ressurser til å utdanne beskrivende radiografer, 
med oppgaver fra radiologer. 
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6. Sette ned en arbeidsgruppe som kartlegger mulige nye praksisarenaer innenfor de 
rammene som nå gjelder samlet for hele landsdelen. 

 
Videreutdanninger og masterstudier: 
1. Øke utdanningskapasiteten innenfor helsesøsterutdanningen fra et årlig opptak på i 

snitt 17 studenter til et årlig opptak på i snitt 30 studenter 
2. Gjennomgang av videreutdanningene og masterprogrammene innenfor alle helsefag 

i landsdelen for å løfte emner som i dag ikke er på et masternivå til dette nivået, sikre 
klinisk relevans, og tilrettelegge for å kombinere arbeid og videreutdanning, og 
samordne og sikrer god spredning og kontinuitet i tilbudene 

3. Sette ned en egen arbeidsgruppe som ser på behovet for nye emner innenfor 
videreutdanningsfeltet og som drøfter samarbeid og arbeidsdeling som sikrer at 
nødvendige studietilbud er tilgjengelig i hele landsdelen på alle prioriterte 
fagområder 

4. Gjennomgå videreutdanningen i kreftsykepleie for å tilpasse denne til behovene i 
kommunehelsetjenesten 

5. Felles henvendelse til sentrale myndigheter med ønske om endringer av 
rammeplanene for ABIKO-utdanningene 

 
Behovet for nye studier og ny kompetanse: 
1. Realisere planene for studier i ernæringsfysiologi. Gjennomgå studieplanene for 

grunnutdanningene mht evne til tverrprofesjonelt samarbeid, kunnskap om 
velferdssystemet, arbeid med sammensatte behov, pasientforløp og Cronic Care 
Model, forebyggende helsearbeid og folkehelsearbeid, omsorgssvikt, vold og 
overgrep, fattigdom, psykisk helse og rus, rehabilitering 

2. Supplere arbeidsgruppen som er nedsatt for å se på behovet for styrket kompetanse 
innenfor akuttmedisin av UiN, HiN og Nordlandssykehuset med representanter for 
UiT, UNN og kommunehelsetjenesten 

3. Videreføre arbeidet med et nytt studium innenfor helseteknologi 
 
Oppfylling av aktivitetskrav: 
1. Iverksette tiltak slik at utdanningskapasiteten innenfor sykepleierutdanningene kan 

utnyttes fullt ut 
2. Styrke rekrutteringsarbeidet for å bedre søkningen til de mest utsatte studiene 

(utdanning av bioingeniører, radiografer, ergoterapeuter, sykepleiere, 
videreutdanning ABIKO) 

3. Følge opp om tilgangen på praksisplasser for jordmorutdanningen 
4. Endre kravene om klinisk praksis for radiografstudenter slik at dette ikke defineres 

snevrere enn det rammeplan krever 
5. Gjennomgå bestemmelsene om praksis og kartlegge om det er definert snevrere krav 

til praksisarenaer enn det rammeplanene krever i alle studieprogram med 
rammeplaner 

6. Vurdere å bygge ned kapasiteten ved radiografutdanningen, og videreutdanning av 
radiografer for at de skal kunne overta oppgaver fra radiologer 

 
Faglig og geografisk spredning: 
1. Videreføre SAK-samarbeidet med vekt på å sikre tilgangen på sykepleiere 

tilrekrutteringssvake geografiske regioner 
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2. Utrede hvordan vernepleierutdanningen kan tilrettelegges bedre for å rekruttere til 
alle deler av landsdelen gjennom regionale knutepunkt og bruk av nettstøttet 
undervisning 

3. Utrede hvordan flere av studiene kan tilrettelegges bedre for å rekruttere til alle 
deler av landsdelen gjennom regionale knutepunkt og bruk av nettstøttet 
undervisning 

4. Utrede hvordan en skal få en mer bevisst bruk av praksisplasser i rekrutteringssvake 
geografiske regioner for å styrke rekrutteringen av helsepersonell hit 

5. Kartlegge forskning omkring effekten av desentraliserte og fleksible studier i 
Nord-Norge 

 
Tiltaksområde 3: Utvikle kunnskaps- og kompetanseoverføring som 
samhandlingsvirkemiddel 
1. Utarbeide en samlet oversikt over, felles veiledende retningslinjer, og plan for 

fagnettverk i Helse Nord, i første omgang innenfor de ulike tjeneste-/fagområder 
2. Utarbeide en plan for hospitering i hvert helseforetak, som beskriver behov innenfor 

aktuelle fagområder/tjenester, innhold, kapasitet, varighet, og hvor tilbud kan gis. 
Planen bør ha et tidsperspektiv på 2-4 år, med årlig rullering 

3. Arrangere årlige Nord-Norge konferanser i samarbeid mellom KS og Helse Nord; 
samhandlingskonferanse for å drøfte erfaringer og utfordringer i gjennomføring av 
samhandlingsreformen, og praksiskonferanse for å drøfte erfaringer og 
utviklingsmuligheter for beste praksis 

4. Arrangere konferanse eller nettverkssamling av praksiskonsulentene der en 
fokuserer konsulentens rolle og oppgaver i gjennomføring av samhandlingsreformen 

5. Etablere en samhandlingsportal (Nord-Norges kompetanseportal) som en felles 
inngangsport hvor kurs og fagnett samles i samme løsning, organisert etter 
prioriterte fagområder 

 
Tiltaksområde 4: Utrede kompetanseutfordringer i små kommuner 
1. Rekruttere og utdanne mange nok fagutdannede i helsetjenesten gjennom 

systematisk og langsiktig arbeid, med flere 100 prosent stillinger, bedre 
turnusordninger som ivaretar begge parters behov, og strategier for bruk av 
utenlandske arbeidstakere som møter utfordringene i forhold til språk og 
kommunikasjon. Dette krever lokalt tilrettelagt og nært samarbeid som involverer 
fylkeskommunen, fylkesmannen (vurdere behov for forlengelse av Kompetanseløftet 
2015) og kommuner 

2. Økt fokus på interkommunalt samarbeid for å løse problemet med 
kompetanseutfordringene i små kommuner, gjennom utveksling av spesialisert 
personell, felles kompetansebaser, felles ambulante team, samarbeid om legevakt 
med mere 

3. Initiere videreutdanning av sykepleiere med fordypninger på flere felt, som 
inkluderer kombinasjoner av for eksempel diabetes, lindrende behandling, 
KOLS/lungesykdommer og helsepedagogikk, for å håndtere behovet for spesialisert 
kompetanse innenfor prioriterte kompetansefelt spesielt i de minste kommunene 
som ikke kan rekruttere mange spesialsykepleiere (jamfør tiltaksområde 2) 

4. Unngå et økende kompetansegap mellom store og små kommuner, gjennom å øke 
deltakelsen fra små kommuner på felles arenaer for kompetanseutvikling (jamfør 
tiltaksområde 3). 

5. Skolering av ledere i kommunene 
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Tiltaksområde 5: Utrede utvikling av undervisningstiltak om pasientsentrert 
helsetjeneste (Cronic care model, CCM) 
Utdanning og forskning: 
1. Samspillsarenaer: som er kartlagt i tiltaksområde 1 (for eksempel HSAM og USAM) 

skal ha utvikling av CCM som hovedfokus, med direkte mandat om dette fra Helse 
Nord. 

2. Praksisarenaer: Helseforetakene må sammen med kommunene utvikle 
praksisarenaer og veilederkompetanse for helsefagstudenter slik at 
helsefagstudenter møter gode rollemodeller med pasientsentrert kjernekompetanse. 
Dette er nødvendig for at studieplanenes læringsmål innen pasientsentrert 
kjernekompetanse også skal kunne nås på praksisarenaen. 

3. Langsiktige tiltak som gjelder læringsmål i helsefaglige studieplaner, gjennomgang 
av videreutdanningsprogrammer for helsepersonell for å sikre fokus på CCM, og 
sikre effektforskning på behandling gjennom CCM prinsippene.  

4. Etablering av plattform, hvor verktøy i særskilt grad skal relateres til de 9 prioriterte 
diagnosefeltene. Helseteknologi og verktøy i plattformen: oversikter, 
beslutningsstøtteverktøy, informasjon og utnytte muligheter som ligger i bruk av 
telekommunikasjon.  

5. Likeverdige langsiktige tiltak som delvis er relatert til plattformen: tilgang til egen 
helseinformasjon, brukervennlighet, kommunikasjon 

 
Uprioriterte eksempler på tiltak: 
1. Bistå små kommuner til gode pasientforløp gjennom for eksempel Lindring i nord 

(LIN) og palliativ enhet 
2. Legge til rette for åpenhet og informasjon rundt likemannsarbeid i 

helseinstitusjonene i samarbeid med pasientorganisasjonene 
3. Gjennomgå lærings- og mestringskurs med sikte på å endre formen til dialogbasert 

kommunikasjon.  
4. Fokus på CCM-tankegang i hospitering; interaktivt mellom partene med fokus på å 

sammen gjenkjenne forbedringsområder. Pasientskygging: følge pasienter for å 
observere og foreslå forbedringer i pasientforløp 

5. Praksiskonsulentordningene: sette et spesielt fokus på hvordan informasjon fra 
spesialisthelsetjenesten mest hensiktsmessig kan kommuniseres til fastlegene i en 
travel hverdag. 

 
Tiltaksområde 6: Opplærings- og utdanningsbehov for leger i 
primærhelsetjenesten som følge av samhandlingsreformen 
Allmennmedisin: 
1. Kompetansehevende tiltak innenfor rus, psykiatri og kreftomsorg 
2. Informasjon om og opplæring i samhandlingsavtalene 
3. Styrke verktøy for å drive kompetanseutveksling og – utvikling 
4. Videreutvikling av allerede eksisterende kurstilbud innenfor de store 

diagnosegruppene  
5. (kroniske sykdommer) 
6. Kompetansehevende tiltak innenfor kosthold og livsstilsendringer 
7. Kompetansehevende tiltak innenfor folkehelsearbeid 
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Samfunnsmedisin: 
1. Opplæring i lover og regelverk. 
2. Opplæring i samhandlingsavtalene, medisinsk koding (DRG), og kommunal 

medfinansiering. 
3. Kompetansehevende tiltak innenfor epidemiologi og statistikk 
4. Kompetansehevende tiltak innenfor folkehelsearbeid 
5. Plankompetanse og kompetanse om helseøkonomi. 
6. Kompetansehevende tiltak innenfor smittevern 
7. Opplæring i ROS-analyser og beredskapsplanlegging 
 
Grunnutdanning og spesialistutdanning: 
1. Ruste opp primærhelsetjenesten som skal overta noe av pasientbehandlingen som 

tidligere har foregått 
 
HØRINGSUTTALELSENE 
Det er innkomet i alt 22 høringsuttalelser. Flere kommuner har gått sammen om 
uttalelser gjennom regionrådene.  
 
Samlet gir uttalelsene bred støtte til beskrivelse av status og utfordringer, og til de 
foreslåtte tiltak. 
 
Den norske tannlegeforening påpeker at tannhelsetjenesten ikke er omhandlet i 
prosjektet, og begrunner viktigheten av tannhelsetjenestens rolle og oppgaver i en 
samlet helsetjeneste.  
 
Flere påpeker at tiltak innen folkehelsearbeid og at tiltak for å bedre språk og 
kulturforståelse ikke er tilstrekkelig utredet.  
 
Sametinget og Fylkesmannen i Troms påpeker at kvotering ikke er et tilstrekkelig 
virkemiddel for å ivareta samiske pasienters behov. 
 
Ut over dette gir høringsuttalelsene utfyllende informasjon og innspill til vektlegging av 
ulike behov og prioriteringer, innenfor og mellom de ulike utdanninger og 
opplæringstiltak.  
 
Mange påpeker det store og økende behovet for fagarbeidere i kommunene, og det vil bli 
økt etterspørsel etter fagutdannet nøkkelpersonell. 
 
VURDERING AV TILTAKENE OG ANBEFALING 
 
Tiltaksområde 1: Utvikle samspillsarena – helsefaglige utdanninger og 
helsetjenesten 
Forslaget om å etablere et nordnorsk samarbeidsorgan med hovedelementer som 
skissert i denne saken ble drøftet og gitt tilslutning i møtet 23. april. Dette er også i tråd 
med styrets vedtak i sak 20/2014 om strategisk kompetanseplan i Helse Nord, der 
administrerende direktør ble bedt om å avklare grunnlaget for et felles organ for 
utdanning i Nord-Norge mellom Helse Nord RHF, universiteter og høgskoler og fylkes- 
og kommunesektoren.  
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Det er også enighet om at samarbeidsorganet avgrenses til å gjelde utdanning og 
kompetanse, og at forskningssamarbeidet følges opp som nå i det etablerte 
samarbeidsorganet mellom Helse Nord og universitetene, kalt Universitetssamarbeidet 
(USAM) Organisering av USAM og samarbeidsorganet med høgskolene, kalt 
Høgskolesamarbeidet (HSAM) er til revisjon. Begge disse samarbeidsorganene er 
instruksfestet av HOD (instruks overlevert Helse Nord RHF i foretaksmøte), og er de 
formelle samarbeidsorganene mellom RHF/HF-ene og universiteter og høgskoler i 
regionen. Revisjonen skal gjøres på bakgrunn av at instruksen ble endret i mai 2013 og 
ga regionene større valgfrihet med hensyn til organisering av de pålagte 
samarbeidsorganene. Revisjonen må også ses i sammenheng med eventuelle 
strukturendringer i utdanningssektoren, og opprettelsen av Nord-norsk 
samarbeidsorgan for utdanning og kompetanse. 
  
 Slik gjennomgang bør ses i sammenheng med forslagene i denne saken, bl.a. for å unngå 
overlapping i oppgaver, og når det gjelder sammensetning. 
  
Det foreslås følgende representasjon i overordnet samarbeidsorgan: 
1 repr. fra hvert av universitetene 
1 repr. fra hver av høgskolene 
1 felles repr. fra fylkesmennene 
1 felles repr. fra fylkeskommunene 
1 repr. fra Helse Nord RHF 
1 repr. fra hvert av helseforetakene (unntatt Sykehusapotek Nord) 
1 repr. fra KS 
Representant(er) fra kommunene 
1 repr. oppnevnt av Sametinget  
1 repr. fra tannhelsetjenesten 
Endelig sammensetning kan fastsettes etter nærmere dialog mellom partene. 
 
Overordnet samarbeidsorganer et strategisk organ med møter 1.-2. ganger pr. år. Det 
bør derfor oppnevnes et mindre arbeidsutvalg som forbereder saker til møter, og følger 
opp arbeidet mellom møtene. 
 
Et felles sekretariat tilknyttet samarbeidsorganet kan som ett alternativ legges til 
Universitetssykehuset Nord-Norge ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
(NST). Det forutsettes samarbeid med RHF’ets øvrige arbeid innen utdanning, og dagens 
HSAM. Det forutsettes at kommunesektoren, universiteter og høgskoler bidrar med 
ressurser som støttefunksjoner til sekretariatet. Dette kan være frigjøring av personell 
til arbeidet, eksempelvis medlemmer i et arbeidsutvalg som foreslås etablert. 
 
På underliggende nivåer foreslås det at samarbeidet ivaretas gjennom de etablerte 
strukturer, der overordnede samarbeidsorganer i helseforetakene (OSO) vil være 
sentrale. Disse har representasjon fra helseforetak, kommuner, 
arbeidstakerorganisasjoner og brukerorganisasjoner. Det foreslås at de overordnede 
samarbeidsorganer tar inn utdanning som funksjon, og at universiteter og høgskoler i 
dekningsområdet inviteres inn i saker som omhandler dette etter nærmere avtale.  
 
I dette samarbeidet vil bl.a. kommunale utviklingssentra, og ”Nordlandsløftet” i 
Nordland fylke ha en sentral rolle slik det fremheves i høringsuttalelsene. 
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Lærings- og mestringssentre bør videreutvikles for å styrke opplæring av pasienter og 
pårørende.  
 
Tiltaksområde 2: Utvikle høyere helsefaglige grunn- og videreutdanninger i Nord-
Norge 
Dette tiltaksområdet er primært universitetene og høgskolenes ansvar. Oppfølging bør 
imidlertid skje i nært samarbeid med kommuner og helseforetak.  
 
Det er gitt bred støtte til rapportens anbefaling om å ha utdanningskapasitet i Nord-
Norge som ligger høyere enn hva folketallet i seg selv tilsier. For å ha et best mulig 
kunnskapsbasert dimensjoneringsgrunnlag anbefales det å gjøre en nærmere analyse av 
data om mobilitet innenfor de ulike helsefaglige yrker, både blant dem som utdannes i 
Norge og i utlandet. . Med utgangspunkt i slike analyser kan det så gjøres simuleringer 
for å estimere den ekstra utdanningskapasitet som trengs for å kompensere for 
landsdelens nettoeksport av utdanningskapital.  
 
Helse Nord er kjent med at landsdelens to universiteter samarbeider. Disse har etablert 
arbeidsgrupper i ulike fagområder. I møtet 23.4.14 ble det drøftet om universitetene 
burde etablere et felles overordnet fagråd for å tilpasse utdanningene fremover. 
Formålet er å gi et samlet best mulig utdanningstilbud i landsdelen. 
Et slikt fagråd vil kunne ivareta det generelle behovet for utdanning av personell, men 
det er viktig at fagrådet også ivaretar de spesielle behov som følger av 
samhandlingsreformen. Samspillet med kommunesektoren er avgjørende for å innrette 
utdanningen mot fremtidens helsetjenester. Det anbefales derfor at universitetene 
inkluderer kommunesektoren i dette arbeidet.  
Samhandlingsreformen skal møte pasienters behov for helhetlige og sammenhengende 
helse- og omsorgstjenester. Dette betyr at innholdet i utdanning og opplæring i enda 
større grad må ta utgangspunkt i pasienten og hvordan tjenesten ytes.  
 
Tjenestene må være fleksible og dynamiske for å kunne gi gode tilbud uavhengig av 
bosted. Fagrådet bør derfor vektlegge grenseflaten mellom profesjonsutdanninger, og 
vurdere jobbglidning innenfor samme fagområde. Det vises til prosjektrapporten som 
tar opp spørsmålet innefor radiologi. Dette er viktig for å bygge opp 
generalistkompetanse, arbeide i team, og for å utvikle tverrfaglig samarbeid. Det vises til 
høringsuttalelsene der flere påpeker viktigheten av å balansere mellom 
diagonsespesifikk utdanning og utdanning som tar utgangspunkt i bedring av 
funksjonsevne. 
 
For å imøtekomme kommunenes behov og muligheter for at personell skal kunne 
benytte seg av utdanningstilbudene, er det viktig å videreutvikle desentraliserte tilbud, 
modulbasert utdanning, og å utnytte teknologiske kommunikasjonsmuligheter. Særlig 
viktig er dette i forhold til små kommuner, og kommuner med lange avstander til 
utdanningsinstitusjonene. Fagrådet vil kunne gi anbefalinger til overordnet 
samarbeidsorgan. 
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Tiltaksområde 3: Utvikle kunnskaps- og kompetanseoverføring som 
samhandlingsvirkemiddel 
Dette tiltaksområdet inneholder bl.a. tiltak for å tilgjengeliggjøre og utveksle 
kompetanse i tjenestene gjennom oversikt over tilbud, nettverk, konferanser, 
hospitering og e-læringskurs.  
 
Helse Nord RHF har gitt UNN v/ NST i oppdrag å utvikle en samhandlingsportal med 
katalogtjeneste som viser tilgjengelige utdannings- og opplæringstilbud i landsdelen, og 
tilgang til eksisterende e-læringskurs og utvikling av nye kurs. Det bør bl.a. vurderes 
utarbeidet et eget kurs på overordnet nivå om bakgrunn, målsettinger og virkemidler i 
samhandlingsreformen slik at forutsetninger og konsekvenser blir gjort kjent. Dette vil 
kunne styrke det generelle kunnskapsgrunnlaget. Kurset kan inngå som en egenmodul i 
et lengre utdanningsprogram. 
 
Det anbefales at portalen videreutvikles til også å registrere alle fagnettverk i 
landsdelen. Høringsuttalelsene støtter fagnettverk som viktig arena for å følge opp 
målsettingene i reformen. Det er viktig at både spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten er representert i nettverk. 
 
Fagnettverkene er en viktig arena for spredning av kunnskap, og for dialog om utvikling 
av praksis. Disse bør videreutvikles. Nettverkene bør gjennomgå innhold og 
sammensetning slik at de fremover systematisk også følger opp tiltak overfor 
målgrupper i reformen, herunder tiltak som prioriteres av samarbeidsorganet i 
landsdelen og overordnede samarbeidsorganer mellom helseforetak, kommuner og 
utdanningsinstitusjoner.  
 
Når det gjelder drift av nettverk bør teknologien utnyttes optimalt for lettere å kunne 
delta i nettverksarbeid, og for utnyttelse av ressursene.    
 
Hospitering er viktig for å bedre kjennskapen til andres tjenester og kompetanse, for 
faglig læring og dialog. Forslag til planmessig tilrettelegging gjennom virksomhetsplaner 
og tjenesteavtaler støttes. Hospiteringsmulighetene bør også kjentgjøres i 
samhandlingsportalen. 
 
Tiltaksområde 4: Utrede kompetanseutfordringer i små kommuner 
Små kommuner har særlige utfordringer i rekruttering, vedlikehold av kompetanse og 
utvikling av ny kompetanse på grunn av geografi og sårbare kompetansemiljøer. 
 
Helsetjenestene i landsdelen har utfordringer i å sikre personell og kompetanse for å 
opprettholde og videreutvikle sine basisfunksjoner. Utvikling av kompetanse for å møte 
nye utfordringer som følger av samhandlingsreformen må derfor i utgangspunktet 
bygge videre på de eksisterende personellressurser.  
 
Virkemidler som desentraliserte tilbud, moduler i utdanninger, og tilrettelegging for 
virtuell deltakelse i fagnettverk, utdannings- og opplæringstilbud vil kunne styrke 
tilbudene i disse kommunene.  
 
Kommunene viser i sine høringsuttalelser at ambulante team er viktige arenaer for 
kompetanseutvikling. 
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Behovet for generalistkompetanse kan imøtekommes på flere måter. Et alternativ er å 
bygge på sykepleierutdanningen med videreutdanning, der det eksempel som trekkes 
frem i rapporten er utdanning til distriktssykepleier. Universitetet i Nordland planlegger 
slik videreutdanning. 
 
Et annet alternativ er å styrke teamarbeid, og innbyrdes samarbeid mellom kommuner 
og med spesialisthelsetjenesten for å gjøre eksisterende kompetanse tilgjengelig ved 
behov, og redusere sårbarhet. 
 
De prosess- og arbeidsflytorienterte pasientadministrative systemer som utvikles i 
Helse Nord tar utgagnspunkt i pasientforløp og vil understøtte ny kjernejournal. I løpet 
av 2014 er det gjennom FUNNKe-prosjektet tilrettelagt for meldingsutveksling mellom 
pleie- og omsorgstjenestene og helsetjenestene i hele landsdelen. Disse støttesystemene 
vil gi helt nye muligheter for utveksling av pasientinformasjon i helse- og 
omsorgstjenestene samlet.  
 
Samhandlingsreformen gir nye og større oppgaver for kommunene, der interkommunalt 
samarbeid blir stadig viktigere. Mange kommuner har derfor etablert 
legevaktsamarbeid generelt, og i sammenheng med oppbygging av døgnbasert 
øyeblikkelig hjelp tilbud. Samarbeidet mellom kommuner bør videreutvikles. 
Helseforetakene vil kunne støtte opp under dette gjennom individuelle avtaler med de 
aktuelle kommuner. Etablering av døgnbasert øyeblikkelig hjelp forutsetter avtale 
mellom kommune og helseforetak for å utløse tilskudd til etablering og drift.  
 
Det er et mål å styrke folkehelsearbeidet i kommunene, og det er behov for å styrke 
kunnskapsgrunnlaget og opplæringstilbudene slik flere av høringsuttalelsene påpeker. 
Det anbefales at dette tas opp i de samarbeidsorganer som etableres med sikte på å 
styrke dette arbeidet fremover. 
 
Tiltaksområde 5: Utrede utvikling av undervisningstiltak om pasientsentrert 
helsetjeneste (Cronic care model, CCM) 
Modellen om ”pasientsentrert helsetjeneste” er utfyllende beskrevet i 
prosjektrapporten. 
 
For å lykkes med reformen må pasienter og pårørende vær en aktiv og deltakende part 
og anledning til å ta et større ansvar for egen helse. Dette er en av grunnpilarene i The 
Cronic Care Model som på norsk best la seg oversette med ”pasientsentrerte 
helsetjenester”. Dette er en helsetjenestemodell som illustrerer samhandlingen mellom 
helsetjenesten og en aktiv deltagende pasient.  
 
Modellen fokuserer på pasientens individuelle behov, og organisering av helsetjenesten i 
team på tvers av organisatoriske grenser og rundt pasientens konkrete helseproblemer. 
Dette vil også åpne opp for nye læringsarenaer innenfor helsetjenesten, og fleksible 
løsninger med pasienten som aktiv deltaker.  
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Et sentralt element er styrking av tjenestene til pasienter med sammensatte og kroniske 
lidelser, både gjennom tverrfaglig samarbeid og ved å sikre helhetlige pasientforløp. 
Etableringen av helsetjenesteteam på tvers vil kunne bidra til et tettere samarbeid 
mellom i hovedsak 5 aktører: pasient, pårørende, hjemmetjenesten, fastlegen og 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Et annet eksempel på konkretisering av brukermedvirkning og pasientsentrert 
helsetjeneste er ”Mine behandlingsvalg”, hvor pasienten gis informasjon og settes i stand 
til å vekte egne preferanser og verdier knyttet til ulike behandlingsvalg der dette er 
relevant. 
 
Modellen er et rammeverk der konkrete tilbud må organiseres ut fra lokale forhold og 
forutsetninger. UNN har etter oppdrag fra Helse Nord tatt i bruk modellen i behandling 
og oppfølging av pasienter med nyresykdommer i Harstad. Fortsatt er arbeidet i 
utvikling i samarbeid mellom kommune, helseforetak og brukere.  
 
Modellen kan anvendes på ulike pasientgrupper med sammensatte og/eller kroniske 
lidelser. Det anbefales derfor at det tilrettelegges for løpende læring i andre 
helseforetak. 
 
Tiltaksområde 6: Opplærings- og utdanningsbehov for leger i 
primærhelsetjenesten som følge av samhandlingsreformen 
I rapporten foreslås det en rekke aktuelle tiltak for å imøtekomme behov i 
primærhelsetjenesten. Disse bør følges opp videre. 
 
Helse Nord er kjent med at utdanningen for legespesialisering er til revisjon, og det er i 
den forbindelse viktig å understreke at generalistkompetanse må ligge i bunnen i all 
spesialisering. Videre er det viktig at det tas hensyn til den demografiske utvikling, ikke 
minst i Nord-Norge med spredt bosetting. Saken er til høring, og planlegges lagt frem 
som egen sak for styret i september 2014. 
 
Som følge av ny turnusordning fra 2013 etableres det samarbeidsorganer mellom 
helseforetak og kommuner for å imøtekomme kravene i ordningen. Det anbefales at 
disse organene gir anbefalinger til praksis som ivaretar de særskilte behov for 
opplæring som følger av samhandlingsreformen. 
En særskilt utfordring i kommunene er å ivareta den samfunnsmedisinske delen av 
legetjenesten. Det anbefales å utvikle basiskurs innenfor samfunnsmedisin ”light 
versjon” som kan tilbys kommunene.  
 
Nye døgntilbud innenfor øyeblikkelig hjelp styrker behovet for opplæring innenfor den 
akuttmedisinske kjede og beredskap. Eksisterende opplæring og trening som er utviklet 
gjennom BEST-modellen (BEtter and Systemaic team Training), er et godt eksempel på 
opplæring og trening av team 
 
Institusjonstjenesten er betydelig endret de siste tiårene. Mange kommuner har de 
senere år bygget opp institusjonsplasser innen utredning, behandling og rehabilitering, 
mens antallet døgnplasser i sykehus er redusert. Institusjonsplasser i kommunene er 
derfor i likhet med sykehus viktig læringsarena for leger under utdanning og leger i 
spesialisering. 
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Det er også viktig å styrke samhandlingskompetanse i spesialisthelsetjenesten. Mer 
utveksling av personell mellom kommuner og helseforetak og deltakelse i felles faglige 
arenaer er viktig.  
 
FORSKNING 
Forskning spesielt omhandles ikke i denne saken. Anbefalinger om å styrke forskning i 
samarbeid mellom helseforetak og kommuner er i tråd med vedtatte forskningsstrategi i 
Helse Nord. Det inngår også i samarbeidsavtalene mellom HF-ene og kommunene. I 
møtet 23. april er det også enighet om at forskningssamarbeidet ivaretas innenfor de 
eksisterende organer.  
 
ØKONOMI OG FINANSIERING 
De foreslåtte tiltak har som mål å gi retning for et systematisk samarbeid mellom 
aktørene innenfor eksisterende ressursrammer. 
 
Det bærende prinsipp følger av ansvars- og oppgavedelingen. Den som har ansvar for 
tjenestene også har ansvar for finansieringen.  
 
Samarbeidspartene kan i tillegg i fellesskap finansiere tiltak der det er enighet om dette. 
Dette kan være etablering og drift av samarbeidsorganer, prosjekter, utredninger og 
utviklingskostnader. 
 
For Helse Nord vil det være behov for økte ressurser til sekretaritatsfunksjonen for 
Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning og kompetanse, etablering og drift av 
samhandlingsportal og e-læringstilbud, samt utrednings- og prosjektoppgaver som 
partene enes om. Det er så langt heller ikke utredet alternativ 
finansieringsmodell/betalingsordning der en av partene påtar seg fellesoppgaver.  
 
SAMLET VURDERING 
Prosjektrapporten gir en fyldig og i stor grad dekkende beskrivelse av status i 
utdannings- og opplæringstilbudene i Nord-Norge, og de utfordringer som følger av 
samhandlingsreformen. Den gir også gode forslag til tiltak både på kort og lang sikt. 
Høringsuttalelsene kompletterer denne, og gir mange konkrete innspill som må tas med 
i oppfølgingen. Rapporten og høringsuttalelsene bør derfor være et viktig 
grunnlagsdokument for alle parter som har et ansvar for å bygge opp kompetanse i 
tjenestene både i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. 
 
Helse Nord har et særskilt ansvar i å overføre kompetanse til kommunene som følge av 
oppgaveendringer, bidra til å utveksle kompetanse og bygge opp ny kompetanse.  
Tiltakene vil være bl.a. å tilby praksisplasser, hospitering, råd og veiledning, forskning 
og fagutvikling, samt opplæring av pasienter og pårørende.  
 
Praksiskonsulentene i helseforetakene er et viktig bindeledd mellom 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
 
  

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. august 2014 - saksdokumenter

side 48



Den nye loven om kommunal helse- og omsorgstjeneste i kommunene er - med unntak 
av leger - en ”profesjonsnøytral” lov som innebærer at kommunen må dokumentere 
oppfylling av kompetansekrav i tjenestene. Dette styrker behovet for å supplere 
profesjonsutdanninger med tverrfaglig kompetanse, team-kompetanse, og samarbeidet 
mellom yrkesgrupper, inkludert tilretteleggelse for jobbglidning. 
 
Behovene varierer mellom kommuner.  Det er derfor nødvendig at konkrete tiltak 
drøftes nærmere mellom partene, og forankres i tjenesteavtaler. 
 
Fagnettverk i Helse Nord bør vurdere behovet for å styrke kommunenes deltakelse i 
nettverk, og for å målrette arbeidet med utgangspunkt i prosjektrapporten og 
høringsuttalelsene.   
 
Utdanningsinstitusjonene bør gjennomgå planer med sikte på å tilpasse kapasitet og 
innhold i utdanningene, og vurdere organisering og praktisk tilrettelegging av 
utdanningsforløp for å gjøre disse best mulig tilgjengelige for små kommuner. 
Utdanningstilbudene må tilpasses ut fra hva som etterspørres av kompetanse hos 
arbeidsgiver på ulike nivåer (eks. bachelor, videreutdanninger vs master, oa.). 
 
Høringsuttalelsene støtter og utfyller anbefalingene i prosjektrapporten om økt 
kompetanseutvikling innen bl.a. rehabilitering, geriatri, kreftbehandling, behandling av 
rusmiddelmisbruk, pasientsikkerhet, legemiddelhåndtering, forebygging og 
helsefremmende arbeid, og øyeblikkelig hjelp og beredskap. Prioritering mellom tiltak 
på kort og lang sikt bør tas opp i de samarbeidsorganer som foreslås etablert.  
 
Regjeringen følger opp målsettingene i samhandlingsreformen, men vil vurdere 
virkemiddelbruken nærmere.  Dette kan få betydning for prioriteringene fremover. 
 
Det er viktig at tilbud som etableres blir kjent og tilgjengelige for de som etterspør disse. 
Deler av kapasiteten i utdannings- og opplæringstilbud er ikke utnyttet godt nok fordi 
disse ikke er kjent eller de av praktiske og/eller av økonomiske årsaker ikke blir 
benyttet.  Oppbygging av en regional samhandlingsportal som inneholder både 
katalogtjenester og elæringstilbud kan bidra til bedre utnyttelse.  I tillegg er det viktig 
hvordan utdanning og opplæring er bygd opp og organisert, og at virtuelle hjelpemidler i 
større grad tas i bruk i utdanning og opplæring. 
 
E-læring er et viktig virkemiddel som bør kontinuerlig videreutvikles. 
 
Kommuner og helseforetak som ansvarlige for helsetjenestene må være tydelige i å 
definere behov for/etterspørsel etter fagpersonell, både mhp mengde, kategori og 
kompetansekrav.  Vedtatte strategiske kompetanseplan, og nyere fagplaner er viktige 
planforutsetninger i helse Nord. Et overordnet regionalt organ for utdanning og 
kompetanse er viktig for strategisk samarbeid mellom kommuner, Helse Nord og 
utdanningsinstitusjonene.  
 
Det må legges til rette for at brukere av helsetjenestene får større medvirkning i 
kompetanseutvikling både i forhold til organisering av tjenestene, påvirkning av innhold 
i utdanning og opplæring, og i individuell behandling. Lærings- og mestringssentra bør 
utvikles videre i opplæring av pasienter og pårørende. 
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Arbeidstakerorganisasjonene spiller en avgjørende rolle i å medvirke til å utvikle 
innhold i, og organisering av profesjonsutdanninger, og tilrettelegge for praksis i 
endring av hvordan tjenestene organiseres og tilrettelegge for god praksisopplæring. 
 
Når det gjelder finansiering og ansvar for å utvikle tilbud må det tas utgangspunkt i 
gjeldende ansvars og oppgavedeling mellom aktørene.  
 
I Helse Nord må helseforetakene prioritere tiltak innenfor egne budsjetter. Helse Nord 
RHF kan finansiere felles prosjekter og utviklingsoppgaver der dette er formålstjenlig. 
Dette vil bli behandlet i de løpende plan- og budsjettprosesser og oppdragsdokumenter. 
For 2015 vil dette gjelde utvikling av samhandlingsportal, sekretariatsfunksjon knyttet 
til Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning og kompetanse, oppfølging av arbeidet 
med utvikling og pilotering av modell for pasientsentrert helsetjeneste, og samarbeid i 
analyse av mobilitet hos helsepersonell som tar utdanning i landsdelen. 
 
Kommunene har et selvstendig ansvar for kompetanseutvikling i egne tjenester og må 
dekke kostnader i henhold til dette. 
 
Utdanningsinstitusjonene finansieres over Kunnskapsdepartementes budsjett. 
 
Partene kan også i fellesskap finansiere tiltak når en blir enige om dette.  
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