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Høring - Prosjekt kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen

Helse Nord og KS Nord-Norge har i samarbeid med universitetene i Nord-Norge og representanter 
fra kommuner og helseforetak gjennomført utredningsprosjektet ”Kompetanseutfordringer som 
følger av samhandlingsreformen”. Prosjektet er gjennomført i 2 faser:
Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3. september 2012
Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30. april 2013 
Begge rapportene finner du her:
http://www.helse-nord.no/kompetanseutfordringer/category30074.html
Kartleggingen viser behov for å tilpasse kapasitet og innhold i grunn- og videreutdanningen av 
helsepersonell, og å styrke etterutdanningen. Det foreslås en rekke tiltak der ansvaret for 
gjennomføring ligger i utdanningsinstitusjonene og/eller i helsetjenesten selv (helseforetak og/eller 
kommuner). 
Strategier og tiltak er i rapport fase 2 gruppert innenfor følgende 6 tiltaksområder:
1. Utvikle samspillsarena - helsefaglige utdanninger og helsetjenesten (s. 15)

2. Utvikle høyere helsefaglige grunn- og videreutdanninger i Nord-Norge (s. 15)

3. Utvike kunnskaps- og kompetanseoverføring som samhandlingsvirkemiddel (s. 17)

4. Utrede kompetanseutfordringer i små kommuner (s. 17)

5. Utrede utvikling av undervisningstiltak om pasientsentrert helsetjeneste (s. 18)

6. Opplærings- og utdanningsbehov for leger i primærhelsetjenesten som følger av 

samhandlingsreformen (s. 19)

Vi ber høringsinstansene om å særlig kommentere følgende:
Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3. september 2012
1. Er statusbeskrivelsen og vurderingene i rapporten som helhet dekkende?

2. Redegjør evt. for de områder der dere mener det foreligger mangler og gi en begrunnelse for 

dette. 

Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30. april 2013
Spørsmålene under er i uprioritert rekkefølge
1. Gi dine overordnede synspunkter på strategi- og tiltaksplanen, og konkrete synspunkter på de 

foreslåtte tiltak/tiltaksområder.
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Side 2 av 3

2. Hvilke kompetanseområder og personellgrupper er mest kritisk for gjennomføring av reformen, 

sett fra din institusjons/din kommunes, eller organisasjons ståsted? Ta gjerne utgangspunkt i 

fagområder/tjenestetilbud og/eller personellgrupper, eks. kreft, rehabilitering, sykepleiere, 

fastleger o.a. Prioriter de mest kritiske kompetanseområder og personellgrupper i innbyrdes 

rekkefølge.

3. Hvilke kompetanseområder kan utvikles som etterutdanningstilbud, og hvilke må utvikles som 

formelle videre-/masterudanninger gjennom utdanningsinstitusjoner? Hvilke forventninger har 

din organisasjon til fleksible nettstøttede (E-læring) samlingsbaserte utdanningstiltak og hvilke 

kompetanseområder ønskes prioritert på dette området?

4. Hvilke formelle møtearenaer (regionalt og/eller lokalt) bør etableres mellom 

utdanningsinstitusjoner og tjenestene for å ivareta behovet for samspill i dimensjonering og 

innhold i helse- og sosialfaglige utdanninger?

5. Hvor mener du ansvaret for finansiering av de ulike tiltak primært ligger, eks. stat, kommune, 

helseforetak, Universitet/høgskole, andre?

6. Hvilke instanser utenfor utdanningsinstitusjonene mener du kan ha en rolle i gjennomføring av 

tiltak, eks. kommunale utviklingssentra, kompetansesentra i helseforetakene, fylkesmannen o.a.?

Spesielt til utdanningsinstitusjonene:

Til grunn for strategiarbeidet har vært en antakelse om at 15 % av studieplassene innenfor helsefaglig 

utdanning, bør ligge i Nord-Norge. Dette er i tidligere utredningsarbeid begrunnet med at selv om 

befolkningen i landsdelen utgjør kun 9,5 % av landets befolkning, er en antatt større flyttestrøm av 

personell med kompetanse fra nord til sør enn fra sør til nord bakgrunnen for et mål om 15 % andel 

av studieplassene.  Imidlertid kan en anta at noen yrkesgrupper er mer mobile enn andre, og at 

nettosstrømmene mellom landsdeler kan variere mellom yrkes- og utdanningsgrupper; på dette feltet 

trengs det mer kunnskap. Spørsmålet er derfor om målet om 15 % andel av studieplassene innenfor 

helsefaglig utdanning i Nord-Norge differensieres? Hvordan kan måltallet om 15 % av den total 

nasjonale utdanningskapasiteten dokumenteres ut i fra hvor det blir av kandidatene fra de ulike helse-

og sosialfaglige utdanningene i Nord?

Kompetansebehov i folkehelsearbeid er ikke utredet i dette prosjektet. Det er i etterkant innhentet 

noen synspunkter fra Nordland fylkeskommune. Disse er vedlagt rapporten fra fase 2 (side 118) Vi 

ber høringsinstansene om synspunkter på dette, og om ytterligere innspill til strategier og tiltak.

Vi ber om at svarene relateres til de punktvise spørsmålene foran.
Svar bes sendt elektronisk til postmottak@helse-nord.no innen 20. august 2013.
Hvis du har du spørsmål i forbindelse med høringen kan du ta kontakt med samhandlingsleder 
Oddvar Larsen, helse nord RHF, oddvar.larsen@helse-nord.no tlf 75 51 29 31(jobb), 99 22 58 55 
(mobil).

Med vennlig hilsen

Finn Henry Hansen

Direktør

Oddvar Larsen

Leder samhandling og beredskap
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Høring kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen Lenvik 
kommune

Helse Nord og KS har i samarbeid med universitetene i Nord- Norge og 
representanter fra kommuner og helseforetak gjennomført et utredningsprosjekt « 
kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsformen» Prosjektet er 
gjennomført i 2 faser:
Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3. september 2012
Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30. april 2013
Kartleggingen viser behov for å tilpasse kapasitet og innhold i grunn- og 
videreutdanningen av helsepersonell, og å styrke etterutdanningen. Det foreslås en 
rekke tiltak der ansvaret for gjennomføring ligger i utdanningsinstitusjonene og/eller i 
helsetjenesten selv (helseforetak og/eller kommuner)

Strategier og tiltak er i rapport fase 2 gruppert innenfor følgende 6 tiltaksområder:
1. Utvikle samspillsarena - helsefaglige utdanninger og helsetjenesten (s. 15)
2. Utvikle høyere helsefaglige grunn- og videreutdanninger i Nord-Norge (s. 15)
3. Utvikle kunnskaps- og kompetanseoverføring som samhandlingsvirkemiddel (s. 
17)
4. Utrede kompetanseutfordringer i små kommuner (s. 17)
5. Utrede utvikling av undervisningstiltak om pasientsentrert helsetjeneste (s. 18)
6. Opplærings- og utdanningsbehov for leger i primærhelsetjenesten som følger av
samhandlingsreformen (s. 19)

Vi ber høringsinstansene om å særlig kommentere følgende:
Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3. september 
2012
1. Er statusbeskrivelsen og vurderingene i rapporten som helhet dekkende?
2. Redegjør evt. for de områder der dere mener det foreligger mangler og gi en 
begrunnelse for
dette.

Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30. april 2013
Spørsmålene under er i uprioritert rekkefølge
1. Gi dine overordnede synspunkter på strategi- og tiltaksplanen, og konkrete 
synspunkter på dette
Løkta har gitt en høringsuttalelse på vegne av Midt Troms regionråd og 
administrativt råd. Lenvik er stort sette enig med de uttalelser som Løkta har gitt

Rapport à 3. september 2012 -  fase 1: Statusbeskrivelse av 
kompetanseutfordringer. 

1) Er statusbeskrivelsen og vurderingene i rapporten som 

helhet dekkende?
Lenvik kommune mener at rapporten i sin helhet er nesten dekkende. Det 
er jobbet godt siden rapporten forelå og mange tilpasninger er gjort i fht 
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Samhandlingsreformens krav. Rapportens innhold er m.a.o. dynamisk og 
derfor er det viktig at den revideres med jevne mellomrom, for å 
oppgradere og oppdatere innholdet. Ved revidering slutter Lenvik 
kommune seg til det som Midt-Troms regionråd mener ang punktene 
nedenfor.

2) Redegjør evt. for de områder der dere mener det foreligger 

mangler og gi en begrunnelse for dette:
a. Under dette med samarbeid mellom utdanningene og kommunene 

foreligger pr. d.d. avtaler mellom Midt-Troms regionråd og 

utdanningsaktøren UIT. Her er Lenvik med og avtalen ble 

underskrevet i februar 2013.

b. Under de ni områdene som statusbeskrivelsen tar for seg ønsker 

vi også at akutt medisin og beredskap skal være med. Dette fordi 

dette er et område som både helseforetakene og kommunene 

jobber mye med og som krever mye samhandling. Midt-Troms 

regionen består av kommuner med forskjellige virksomheter fra 

fiske til industri til skogdrift til forvarsdrift, som krever forskjellig 

kunnskap i fht akuttmedisin og beredskap.

c. Under kapittel 3 ad utdanningskapasitet og organisering av 

utdanning savnes barnevernspedagoger og sosionomer. 

Samhandlingsreformen og den nye kommunale helse og 

omsorgsloven, omtaler også aktivitet hvor disse fagprofesjonene 

deltar.

d. Under samme kapittel 3 skulle vi også ønske at det ble nevnt noe 

om utfordringene ad lærlingplasser og jobbmuligheter etter endt 

utdanning. 

Det å ha nok lærlingplasser er en utfordring i Lenvik. For gruppen 
helsefagarbeidere det i Lenvik også en utfordring å få nok 
søkere til de plassene som er opprettet.
Før lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester fra 2012, var 
det enkelte profesjonsgrupper som var tryggere på å få jobb etter 
ferdig utdannelse enn andre. Eksempel på dette var fysioterapeuter 
fordi fysioterapi var en skal-tjeneste i kommunene. Mens 
ergoterapeutene var en bør-tjeneste, og slet mer med å få jobb. 
Disse problemstillingene drøftes godt i rapporten fra fase 2.

e. Deltidsstillingsproblematikken og alderssammensetningen i 

kommunene vil by på god planlegging av kompetansebyggingen og 

rekrutteringen. Dette er også problemstillinger som alle kommuner 

må ta inn over seg. Dette tas ikke opp i rapport fase 1, men drøftes 

i rapport fra fase 2. 

f. Det nevnes at samhandlingskompetanse blir nødvendig, men 

Lenvik kommune mener også at kompetanse innen helsestatistikk 

også blir vesentlig, slik at kommunene bl.a. kan se hvor de må 

gjøre endringer for å styrke tilbudene eller etablere nye tilbud.
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g. Midt-Troms regionråd og Lenvik kommune reagerer på at forholdet 

mellom Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) og 

Nordlandssykehuets (IT-tilbudet) virker konkurrerende. Er dette 

nødvendig i en og samme region? Koster ikke dette alt for mye? Vi 

oppfordrer til samarbeid til glede for alle i regionen og resten av 

nasjonen. 

Rapport à 30. april 2013 -fase 2: Tiltaksplan 2014-2016
1) Overordnede synspunkter på strategi- og tiltaksplanen, og 

konkrete synspunkter på de foreslåtte tiltak/tiltaksområder:

Vedlegg 1 (Tiltaksområde 1 Utvikle samspillsarena- helsefaglig 
utdanninger og helsetjenesten og tiltaksområde 2 Utvikle høyere 
helsefaglige grunn- og videreutdanninger i Nord-Norge):

 Ad lokale samarbeidsorganer: Det er inngått samarbeidsavtaler i 2012/ 

2013 mellom Midt-Troms regionråd og UIT.det er viktig at denne 

avtalen oppfylles, bl a i forhold til lokale samarbeidsorganisasjoner.

 Det å øke antall studieplasser f.eks. på helsesøsterutdanningen må 

henge sammen med at kommunene tilbyr flere praksisplasser. Dette 

er bl.a. et av de viktige punktene i samarbeidsavtalene. 

 Lenvik kommune støtter planene om å realisere studier i 

ernæringsfysiologi. Fokuset på dette faget er økt med 

Samhandlingsreformens fokus på folkehelse. Kommunene har behov 

for denne kompetansen i et bredere perspektiv.

 At arbeidsgruppen som er nedsatt for å styrke kompetansen innen 

akuttmedisin med repr også fra UIT, UNN og kommunehelsetjenesten 

er meget viktig.

 Lenvik støtter også arbeidet med nytt studium i helseteknologi da det 

er skrikende mangel på denne kompetansen.

 Lenvik kommune ønsker å påpeke at det er viktig med god 

utdanningskapasitet på studiene psykologi, vernepleie og 

ergoterapeuter da disse profesjonene blir viktige innen flere 

arbeidsområder enn tidligere bl.a. barnehager og skole i et 

forebyggende og rehabiliterende/habiliterende perspektiv.

 Radiografer er etter at RTG-tilbudet også er tilgjengelig ute i 

kommunene via DMSene, blitt viktige også for den kommunale 

helsetjenesten. Radiografer som også kan beskrive hva bildene viser 

er velkomne i disse stillingene. Derfor støtter lenvik kommune forslaget 

om videreutdanning innen beskrivende radiografi.  

 Ad studie i folkehelse, så mener Lenvik kommune at dette er et felt 

som egner seg for videreutdanning for enten helse- og 

omsorgsutdannet personale og for lærere/barnehagelærere. Vi anser 
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det viktig å ha en grunnutdanning som forståelse for et slikt studie. 

Behovet er så stort at denne utdanningen bør også desentraliseres.

 Midt-Troms regionen mangler kompetanse på rehabilitering og 

habilitering. Forslaget fra arbeidsgruppa om utvikling av slike studier 

støttes på det sterkeste. Studiene bør være klinisk rettet. Behovet er 

så stort at denne utdanningen bør også desentraliseres.

 Lenvik kommune ser et klart behov for at videreutdanningene legges til 

rette for et masterløp. Dette vil igjen påvirke til større mulighet for 

forskning i kommunene.

 Forslaget om å fremme kompetansen om de kroniske 

lidelsene/sykdommene støttes. Dette kan gjøres både via 

etterutdanning og via videreutdanning.

Vedlegg 2 (Tiltaksområde 3 Utvikle kunnskaps- og 
kompetanseoverføring som samhandlingsvirkemiddel):

 Midt-Troms regionråd har vært representert i arbeidsgruppa ved daglig 

leder av LØKTA. Midt-Troms regionen har via LØKTA både 

fagnettverk og hospiteringsordninger på plass, og har erfaringer som 

er videreført i denne gruppa.  

 Arbeidsgruppa påpeker man må forankre ny læring i de strategiske 

planene og kompetanseplanene om man skal lykkes.

 Arbeidsgruppa har påpekt at ansatte i helse og omsorg i kommunene 

og deres kompetanse er viktig ved en sykehusinnleggelse i fht 

behandlingen på sykehuset, men også i fht utskrivingen. Dette må 

understrekes som meget vesentlig og synliggjøres for sykehusansatte.

 Arbeidsgruppa trekker frem kommunenes deltagelse innen forskning. 

De viser til tjenesteavtalene mellom helseforetaket og kommunene og 

hva det der står om forskning, forankring er et stikkord.

 Lenvik kommune støtter forslaget om en oversikt over hvilke 

fagnettverk som er etablert, for hvilket tjeneste-/fagområde, 

dekningsområde, ansvar, formål/innhold/aktiviteter, sammensetning og 

oppnevning samt type drift. Ad felles veiledende retningslinjer for 

fagnettverk er man opptatt av at de vil være veiledende.

 Lenvik kommune ser også at hospiteringsordninger kan knyttes til 

fagnettverk slik som vi har erfaring med i Midt-Troms.

 Forslagene om konferanser mellom KS Nord-Norge og Helse Nord er 

viktig for bl.a. å kunne drøfte erfaringene og utfordringene rundt 

Samhandlingsreformen. 

 Lenvik kommune ser det som et svært viktig arbeid å gjennomgå 

ordningene for studenter i praksis, lærlinger og praksiskonsulenter. 

 Ambulante team er viktig for fremtidens helsetjeneste. Disse teamene 

kan være et viktig bindeledd mellom fagnivåene og for det helhetlige 

pasientforløpet.
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 Forslaget om en samhandlingsportal med oversikt over kurs, 

konferanser m.m. er VIKTIG! På denne arenaen vil tiltak som pågår, 

planlegges og er avsluttet kunne synliggjøres, og muligheten for at 

dobbeltarbeid kan reduseres. Lenvik kommune er enig at denne 

portalen bør legges på Helse Nord sin hjemmeside og lages og 

administreres av NST

Vedlegg 3 (Tiltaksområde 4 Utrede kompetanseutfordringer i små 
kommuner ):

 Distriktsykepleieren i Sverige eller «district nurse» i Storbritannia er 

videreutdanning som fokuserer på bred kompetanse på flere 

fagområder. Denne typen sykepleiere ser Lenvik kommune helt klart et 

behov for.En slik type videreutdanning er ønskelig.

 Å unngå store kompetansegap mellom de små og de store 

kommunene er mulig via interkommunale fagnettverk. I Midt-Troms 

har vi erfaring med at de små kommunene ser og bruker denne 

muligheten, men at det er avhengig av at ledere på mellomnivået som 

fagledere og avdelingsledere ser at de har behov for dette tilbudet og 

klarer å tilrettelegge for deltagelse og implementering av ny 

kompetanse i tjenesten i etterkant. 

 Rekrutteringen av helsefagarbeidere har vært i fokus via 

Kompetanseløftet 2015 i mange år. Vi sliter fortsatt med dette også i 

Midt-Troms. En forlengelse av denne satsingen via forlengelse av 

Kompetanseløftet vil være kjærkomment.

o Midt-Tromskommunene har en stor andel av bosatte flyktninger 

og ønsker også at det avveies muligheter for kursing som kan 

sette flyktninger i stand til å begynn ei arbeid i helse- og omsorg 

uten fagutdanning. Med praksis kan man etter hvert rekruttere 

til utdanning. 

o En aldrende gruppe hjelpepleiere fordrer at kommunene har 

kompetanseplaner hvor dette settes i fokus.

o En utbredt bruk av deltidsstillinger er ikke gunstig. Her er det 

spesielt deltidsstillinger under 50 % som er utfordringen.  

Kompetanseheving vil ikke bli prioritert i fht denne gruppa 

 Skolering av lederne i kommunene er et område som må prioriteres. 

Lenvik kommune erfarer at kompetanse blant lederne i fht 

helsestatistikk og tolkning av dette er lite utbredt

Vedlegg 4 (Tiltaksområde 5 Utrede utvikling av undervisningstiltak om 
pasientsentrert helsetjeneste):
� Det er viktig at kommunene må forankrer forskningen, tilrettelegger for  og 

bidrar i selve forskningen.

� Lenvik kommune ser et klart behov for at lærings- og mestringstjenester i 

kommunene må ha fokuset på funksjon fremfor diagnoser.
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� Lenvik kommune støtter arbeidsgruppas tanker om fokus på en helhetlig 

kompetanse i grunnutdanninger. Kompetanse består av teoretiske 

kunnskaper, praktiske ferdigheter og personlig kompetanse.  

Vedlegg 5 (Tiltaksområde 6 Opplærings- og utdanningsbehov for leger i 
primærhelsetjenesten som følger av samhandlingsreformen):

 Kommuneoverleger og fastleger bør helt klart ha kompetanse i 

helsestatistikk m.m. slik som arbeidsgruppa foreslår. I Midt-Troms har 

spesielt kommuneoverlegene hatt muligheten å være aktive i det 

interkommunale arbeidet i fht Samhandlingsreformen helt fra starten 

av med prosjektene Midt-Troms i møte med Samhandlingsreformen og

Midt-Troms inn i Samhandlingsreformen. Også fastlegene har hatt 

tilgang på informasjon m.m.

 Lenvik kommune støtter også kompetansebyggingen i de foreslåtte

fagområder for fastleger og kommuneleger/kommuneoverleger.

 Midt-Troms kommunene har i lengre tid jobbet med tilpasning av 

legetjenester og legevaktordninger, samt utvikling av kvalitet ved disse 

via flere prosjekter:

Eks på nye prosjekt: 

 Alvorlig syke eldre ved interkommunallegevakt (fokus på 

samhandling og dokumentasjon)

 Spesialisering av allmennmedisinere (forsterket 

veiledningstilbud til utdanningskandidater)

2) Kompetanseområder og personellgrupper som er mest kritisk 

for gjennomføringen av reformen sett fra Lenviks ståsted.

Kritiske kompetanseområder, satt opp i prioritert rekkefølge:
IT-kompetanse/helseteknologi/velferdsteknologi
Rehabilitering/habilitering
Geriatri; spesielt bruk av legemidler, demens, sykehjemsmedisin (leger) og 
ernæring
Psykisk helse og/eller rus
Lindrende behandling og kreft
Folkehelse/forebyggende helse/helsefremming
Ernæring (både i det forebyggende feltet, men også i fht sykdom)
Kroniske lidelser/sykdommer som diabetes og KOLS 
Psykisk utviklingshemmede; somatisk og psykisk helse og rus
Akutt medisin og beredskap

Kritiske behov for personellgrupper, satt opp i prioritert rekkefølge:
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I flg ny lov om kommunal helse- og omsorgstjeneste er det ikke lenger noe 
som heter skal-tjeneste, men for å utføre de oppgaver som kommunene står 
ovenfor er det viktig å få utdannet folk som kan jobbe med:

 Helsepersonell med IT-kompetanse som kan jobbe med 

dokumentasjons- og samhandlingssystemene. Disse har en viktig 

oppgave med opplæring i alle tjenester som bruker disse systemene. 

 Rehabilitering og habilitering som vernepleiere, helsefagarbeidere, 

fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleiere. 

 Leger i fht sykehjemsmedisin og folkehelse.

 Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, helsefagarbeidere, 

fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere i fht forebyggende 

virksomhet barns helse, psykisk helse og rusproblematikk. 

 Folkehelsekoordinatorer/koordinatorer med bakgrunn i helse, omsorg 

eller oppvekst.

Videreutdanninger og etterutdanningskurs er viktig for samtlige grupper som 
her er nevnt.

3) De nevnte fagområder som etterutdanning eller som 

videreutdanninger/mastere.

Etterutdanningsområder:
Lindrende behandling 
Kreft 
Ernæring
Kroniske lidelser/sykdommer som diabetes og KOLS 
Geriatri; spesielt bruk av legemidler, demens, ernæring og sykehjemsmedisin
Psykisk helse og psykisk helse og rus
Psykisk utviklingshemmede; somatisk og psykisk helse/ habilitering og rus
Akutt med og beredskap og samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og 
kommunehelsetjeneste

Videreutdanninger/mastere:
Rehabilitering og habilitering (klinisk rettet)
Folkehelse/forebygging/helsefremming, eks psykososialt arbeid for barn og 
unge
Ledelse og org i helse- og omsorgstjeneste
Lindrende behandling og kreft 
IT/helseteknologi/velferdsteknologi
Akutt med og beredskap

Forventninger til fleksible nettstøttede samlingsbaserte 
utdanningstiltak og kompetanseområder som ønskes 
prioritert på dette området:
Alle de nevnte videreutdanninger/mastere kan være nettstøttede, men de må 
ha samlinger i tillegg til nett-tilbudet.
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4) Formelle møtearenaer som bør etableres mellom 

utdanningsinstitusjoner og tjenester, for å ivareta behovet for 

samspill i dimensjonering og innhold:
Henviser til løsningen som er skissert tidligere.

5) Ansvaret for finansieringen:
Samhandlingsreformen innebærer at mange av tjenestene overføres til 
kommunene. Det stilles m.a.o. større krav til kommunene som 
tjenesteleverandører. Arbeidet med å oppgradere kompetansen og 
tjenestene til å kunne levere kvalitative god tjenester innenfor disse 
fagområdene, krever statlige midler. Midler bør kunne tildeles for hvert 
kalenderår til tiltak for kompetanseheving.

6) Instanser som kan ha en rolle i gjennomføringen av tiltak 

utenfor utdanningsinstitusjonene:
Midt-Troms regionråd etablerte før samhandlingsreformens inntreden 
kvalitetsutviklingsenheten LØKTA. LØKTA har ikke overtatt kvalitetsarbeidet 
til kommunene, men legger til rette for styrking på fagfelt/-områder hvor 
kommunenes helse- og omsorgstjenester trenger utviklingsarbeid eller 
kompetanseheving. Dette via fagnettverk og prosjekter. Lenvik kommune er 
enig i at LØKTA spiller en stor rolle i gjennomføringen av utdanninger som 
ligger utenfor de etablerte utdanningsinstitusjonene

Lenvik rådhus 23.07.2013
Helen – Marie Henriksen
  kommunalsjef
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Helse Nord RHF
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8038 BODØ

Vår saksbehandler: Berit Berg/Jo Cranner Vår dato: 12.08.2013
Vår ref: OM 393430 Deres ref.: 2010/107-101/305

Medlemsnr.:

Høring - Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av
samhandlingsreformen i Helse Nord RHF
Innledning
Norsk Sykepleierforbund (NSF) sender eget høringssvar til Helse Nord RHF både fordi
vi er opptatt av viktighet av et slikt strategiske kompetansearbeidet som er utviklet, at
sykepleiere/sykepleietjenesten er den mest omtalte yrkesgruppen i rapportene og at
rapporten derfor i stor grad berører våre grupper og fagområder. NSF er kjent med at
det er utarbeidet et omfattende strategiarbeid spesifikt for spesialisthelsetjenesten, i
tillegg til rapportene om kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen.
“Strategisk kompetanseplan” for spesialisthelsetjenesten (fase 1) følges høsten 2013
opp med fase 2” Rekruttering og stabilisering av spesialsykepleiere og sykepleiere med
videreutdanning”. I tillegg har Helse Nord RHF etablert en gruppe som jobber med
“Oppgaveglidning”.
Vårt høringsuttalelse gjelder “Prosjekt kompetanseutfordringer som følger av
samhandlingsreformen” med statusrapport og tiltaksplan 2014- 2016. Helse Nord har
gjennom dette arbeidet bidratt til å skape en felles forståelse, og har utviklet et verktøy
for kompetanseutfordringene på tvers av nivågrenser i kjølvannet av
samhandlingsreformen, jfr. hovedmålene i St. meld nr 47 (2008-2009).

NSF støtter i hovedsak det beskrevne utfordringsbildet for kommunene og
spesialisthelsetjenesten.

Generelle innspill og kommentarer
I høringsbrevet ber Helse Nord om en del konkrete kommentarer som har en helt lokal
forankring. Dette er umulig for NSF å kommentere. Vi velger derfor å gi våre
synspunkter på et prinsipielt overordnet nivå.
Ansatte og endrede oppgaver
NSF er kjent med at de tillitsvalgte i liten grad har vært involvert i dette konkrete
arbeidet. Dette er beklagelig fordi endringene i fordeling av oppgaver mellom nivåene vil
få store konsekvenser for ansatte både i kommunehelsetjenesten og i sykehusene.

Som kjent innebærer samhandlingsreformen at kommunene får en betydelig økning av
oppgaver og ansvar, og derav behov for oppbygging av kompetanse.

I rapporten (s. 91) vises det til kompetansekartlegging at hele 91% av sykepleierne
mener de trenger økt kompetanse for å arbeide i kommunehelsetjenesten i fremtiden.

Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt blir ressurskrevende for å imøtekomme
samhandlingsreformens mål og prinsipp om at helsehjelpen skal utføres på laveste
effektive omsorgsnivå. Videre at pasienten, brukeren og deres pårørende opplever at

NORSK SYKEPLEIERFORBUND

TolIbugt. 22 Telefon: 02409 www.sykepleierforbundet.no Faktura adresse:
Postboks 456 Telefaks: 22043240 Bankgiro: 160049 66698 sykepleierforbiindet@irivoicedrop.com

.102 0104 Oslo E-post: post@sykepleierforbundet.no Org.nr: NO 960 893 506 MVA
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de mottar helhetlig, faglig forsvarlig helsehjelp uavhengig av hvilket tjenestenivå som
faktisk gir helsehjelpen. Veiledningsplikten omfatter både individuell veiledning knyttet til
enkeltpasienter og generell veiledning av den kommunale helse- og omsorgstjenesten
jfr.forarbeidene til spesialisthelsetjenesteloven § 6-3. Også enkelte typer opplæring kan
falle inn under spesialisthelsetjenesten veiledningsplikt dersom kompetansen er
påkrevd, men ikke finnes i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette vil
medføre endrede og nye oppgaver for ansatte, samt bli særdeles ressurskrevende
både økonomisk og personellmess

Statusrapporten og generelle kommentarer
Statusbeskrivelsen har fokus på ni prioriterte kompetansefelt (s. 14/15). Kommunenes
kompetansebehov og kompetanseutfordringer er grundig dokumentert gjennom en
omfattende spørreundersøkelse med svarprosent på hele 95,4 %. I tillegg bygger
rapportens kartlegging på ulike datakilder som har vært både kvalitativt og kvantitativt
orientert.

NSF støtter innholdet i kapittel 2 om «Forhold som styrer behovet for
kompetanseutvikling» (s. 20) med blant annet beskrivelse av modell for en
pasientsentrert helsetjeneste.

Rapporten beskriver godt ulike felles arenaer for kunnskaps- og kompetanseoverføring
som hospitering, faglig nettverk, ambulerende team mv. Mange spennende
pilotprosjekter presenteres i statusrapporten. Disse er viktige som modeller for
kommunene i deres fremtidige arbeid med å utvikle kompetansebehov for alle
helsepersonellgrupper.

Mer konkrete innspill i forhold til sykepleier - og
spesialsykepleierkompetanse

Rekrutteringsutfordringer og behov for sykepleierkompetanse
Rapporten understreker at rekrutteringsutfordringene i kommunene i Nord-Norge er
størst i forhold til sykepleiere og spesialsykepleiere. To av tre kommuner har
vanskeligheter med å rekruttere spesialsykepleiere, dette gjelder også for små
bykommuner. Disse rekrutteringsutfordringene tas det tak i gjennom «Hva virker?>’,
hvordan løse flaskehalser mv.
En av utfordringene er å se på arbeidskraftreserven opp mot den store utbredelsen av
deltidsstillinger (s. 77/78).
Sykepleiere er personellgruppen som får mest omtale, og NSF registrerer at
statusrapporten på en solid og grundig måte beskriver sykepleier/spesialsykepleieres
kompetanse som meget relevant og nødvendig.
Statusbeskrivelsen har som nevnt valgt å styrke kommunenes tverrfaglige
kompetansen innenfor ni prioriterte kompetansefelt. NSF mener at i forbindelse med
kommunenes nye plikt til øyeblikkelig-hjelp-døgnopphold som innføres fra 2016, bør det
i tillegg øke behov for kompetanse innen akuttsykepleie (smertelindring/palliativ
omsorg og behandling, overvåkning som intensiv-, legevakt-, anestesi,
operasjonssykepleie mv). Disse, og andre videreutdanninger i sykepleie er i tillegg
nødvendige for å bygge opp helsefaglig kompetanse i kommunene ved etablering av
lokal- eller distrikts-/lokalmedisinske sentra.
Ad sykepleierutdanning — baehelor i sykepleie
NSF deler erfaringen med Helse Nord i at desentralisert sykepleierutdanning bidrar til å
styrke rekrutteringen til distrikts-kommunene — gjerne omtalt som «lakseeffekten»
Evalueringsrapporter viser at desentraliserte studier gir mer stabil arbeidskraft lokalt.
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Mye av beskrivelsene i rapportene er NSF enig i, men vi vektlegger å uttrykke uenighet
i en del av endringsforslagene, særlig i tiltaksplanen 2014- 2016.
I rapportene stilles det flere steder spørsmål om effektiviteten i sykepleierutdanningen
(bl.a s. 40). Hva som legges til grunn for utsagnene er ukjent for NSF. Våre erfaringer
tilsier at det er et økende arbeidspress for undervisningspersonell. Antall studenter har
økt betydelig uten tilsvarende vekst i antall faglig ansatte. Nye og endrede styringskrav
til utdanningssektoren har økt ansattes arbeidspress. Samt at FoU-innsats utfordrer
rammevilkårene for undervisning og veiledning. Å drive sykepleiefaglig utdanning er en
av de mest praksisintensive utdanningene og står i en særstilling når det gjelder omfang
av praksisstudier.

Det nevnes også flere steder i rapportene (bl.a s. 31) om frafall i sykepleierutdanning.
Frafall kan og bør selvsagt bli lavere også i bachelor i sykepleie. NIFU-rapporten
«Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen» viser at frafallet i
sykepleierutdanningen er lavere enn i andre helsefagutdanninger.
NSF vil minne om at St.meld. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd fremhever
sykepleierutdanningen som en god modell for fremtidens utdanninger.
I tiltaksrapporten (s.31) heter det at en kan forvente overskudd av vernepleiere på
landsbasis. Arbeidsgruppen mener at vernepleiere vil bidra til å redusere
underdekningen av sykepleiere og helsefagarbeidere. Alle tre utdanningene er solide,
ettertraktede utdanninger, men det er stor forskjellige i nivå og faglig innhold ikke minst i
sykepleiefaget og i naturvitenskaplige emner. NSF mener at vernepleiere ikke kan
erstatte sykepleiere.

Folkehelsearbeid
lntensjonen i samhandlingsreformen er etablering av helhetlige og koordinerte helse- og
omsorgstjenester, styrke forebyggingen og forbedre helsen — en økt satsing på
forebyggende og helsefremmende arbeid. NSF mener at det ikke er behov for en ny
grunnutdanning rettet mot forebyggende helsearbeid. Helsesøsterutdanningen utvides i
et masterløp ved flere universitet og høgskoler. Det vil bli økt etterspørsel av
helsesøstre og utdanningskapasiteten må økes. NSF mener at sykepleierne jobber på
alle nivåer og alle sammenheng helsefremmende og forebyggende. Med sykepleiernes
koordinerende funksjon, kompetansehevende tiltak og økt bevissthet vil
folkehelsearbeid bli prioritert i hele helsetjenesten.

Rammeplan og nasionale styringsverktøv
Det sies mye i rapportene om rammeplaner. NSF mener at nasjonale styringsverktøy
på bakgrunn av profesjonens kompetansebeskrivelser bør opprettholdes og
videreutvikles og fornyes i tråd med endringene i helsevesenet. Nåværende rammeplan
regulerer det faglige innholdet knyttet til autorisasjon for sykepleiere, og skal sikre en
nasjonal standard på sykepleiernes kompetanse. I tillegg skal rammeplanens krav
imøtekomme internasjonale føringer og EU- direktiv som regulerer
sykepleierutdanningen.

Videreutdanning i svkepleie- masterstudier
Videreutdanning i sykepleie og mastergrader er i dag viktige bidrag til kompetanse- og
kunnskapsutvikling i helsetjenesten og spesialisering for sykepleiere. I St.meld.13
(2011-2012) Utdanning for velferd, vektlegges behovet for atvidereutdanningene
innpasses i gradstrukturen. NSF steller Helse Nord i at det er viktig å styrke både den
kliniske kompetansen og funksjonsdyktighet, og den teoretisk og forskningsmessige
kompetansen ved etablering av mastergrader som skal inkludere videreutdanninger.
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Kravet til vitenskapsbasert kunnskap øker, og forskningsresultater må i større grad
benyttes som en integrert del av sykepleiernes praksis.

Dagens kliniske videreutdanninger — ABIKO mv
Tiltaksrapporten (s.33-35) gir mange spennende analyser knyttet til videreutdanninger i
sykepleie og masterstudier. NSF er enig i at studienes nærhet til klinikken må
opprettholdes. Derimot er NSF uenig i at opptakskrav om 1-2 års praksis som
sykepleier før opptak skal endres, og at organisering av videreutdan gene skal bli
mer lik legenes spésiaiistdanning. NSF ønsker kombinerte stillinger! u anningsstillinger
for å styrke praksisveiledningen av velutdannede klinikere med solid
veiledningskompetanse. Å endre dages formelle teoretiske utdanning på
høgskole/universitet og bytte dette ut med enkeltståene kurs slik legene har i sin
spesialistutdanning er NSF helt uenig i. Dette er å gå bakveien inn i fremtiden. Det er
dette som nå endres i legenes spesialisering. Videre er nasjonale styringsverktøy like
viktig å opprettholde på videreutdannings/masternivå.
økt kompetanse i prehospitale tienester
Tiltaksrapporten nevner på s.36- 37 behovet for å styrke kompetanse i hele den
akuttmedisinsk kjeden på grunn av endringer i helsetjenesten og pasientenes behov for
å styrke kvalitet og pasientsikkerhet. Dette mener NSF er det svakeste ledd i den akutt
medisinske kjeden. Ambulansetjenesten har utviklet seg til å bli et spesialisert
behandlingstilbud utenfor sykehus. Dette gjelder ved utrykning ved ulykker, akutt
sykdom og ikke minst som følgetjeneste mellom ulike nivå i helsetjenesten. Det er til
syvende og sist pasientens kompetansebehov som skal avgjøre hvilken
helsepersonellgruppe som skal ivareta pasientens behov på en faglig forsvarlig måte.
St.meld 13 Utdanning for velferd tar også for seg kompetansebehovet i prehospitale

tjenester og mener «det er behov for bedre akuttmedisinsk kompetanse blant flere
yrkesgrupper». Mange spesialsykepleiere har solid kompetanse for å arbeide
prehospitalt som eksempel anestesi- og intensivsykepleiere. Ved spesielle behov ved
transport av premature barn har ikke minst Helse Nords spesialsykepleiere innen
nyfødtmedisin lang tradisjon og solid kompetanse, likeså jordmødre i følgetjenesten til
fødende.

NSF ønsker Helse Nord RHF lykke til med det viktige videre arbeidet og håper at
ansatte/tillitsvalgte blir aktivt deltakere i implementeringsfasen.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By f Kan E. Bugge
Forbundsleder Fagsjef
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Oslo, 14.08.13

       Vår ref: ma

Innspill	til	høring	fra	Norsk	Fysioterapeutforbund:	Prosjekt	

kompetanseutfordringer	som	følge	av	samhandlingsreformen fra	Helse	Nord	RHF

Norsk	Fysioterapeutforbund(NFF) mener	overordnet	at	prosjektet	er	svært	grundig	

beskrevet	og	basert	på	innhentet	datamateriale	fra	mange	og	relevante	kilder.	 Det	er	en	

styrke	at	så	mange	personer	fra	ulike	institusjoner,	organisasjoner	og	ståsted	er	

representert.	Samtidig	blir	sluttresultatet;	de	foreliggende	rapportene	så	omfattende	at	

det	kan	være	vanskelig	å	få	et	overblikk	over	statusbeskrivelsen	og	de	foreslåtte	

tiltakene,	og	foreta	vurderinger	av	innholdet.	

NFF	har	følgende	innspill	på	området	Statusbeskrivelse	av	kompetanseutfordringer:	

Er	statusbeskrivelsen	og	vurderingene	i	rapporten	som	helhet	dekkende?	På	hvilke	

områder	foreligger	det	mangler?

NFF	mener	at	bakgrunnen	for	at	de	9	prioriterte	områdene	er	valgt,	ikke	kommer	tydelig	

nok	frem.	Delvis	er	det	utvalgte	diagnoser	som	prioriteres	(diabetes,	kreft,	KOLS),	delvis	

er	det	mer	overordnede	fagfelt	(geriatri,	psykiatri,	rus,	smittevern)	og	delvis	hvor	i	

tiltakskjeden	innsatsen	settes	inn	(folkehelsearbeid,	habilitering/rehabilitering).	Hva	

som	er	nødvendig	å	ha	bedre	kompetanse	i	– innenfor	de	ulike	områdene	– blir	litt

uklart.	Og	det	vil	sannsynligvis	bli	noe	overlapping	mellom	områdene.	Noen	mer	

spesifikke	kommentarer til	dette:	

 Samhandlingsreformen	innebærer	at	kompetanseutfordringene	blir	særlig	store	i	

kommunene,	og	beskrivelsen	av	utfordringene	bør	derfor	ta	et	kommune-

perspektiv.	Som	det	påpekes	i	rapporten:	Kommunene	er	mer	funksjons- enn	

diagnoseorientert.	Det	avspeiles	ikke	nødvendigvis	i	inndelingen	av	de	prioriterte	

områdene.	

 Økt	antall	eldre	innebærer	at	geriatri	bør	være	et	prioritert	område,	ikke	bare	når

det	gjelder	behandling	og	rehabilitering,	men	også	når	det	gjelder	målrettet	

innsats	mot	forebygging	av fall	i	funksjon på	gruppe- og	individ-nivå.	

 Økt	antall	eldre	innebærer	at	det	blir	flere	som	har	muskel-/skjelettplager.	Det	

tilsier	at	det	er	et	stort	behov	for	kompetanse,	både	når	det	gjelder	å	forebygge	
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dette,	når	det	gjelder	behandling	for	å	utsette	eller	unngå	operasjoner	som	gjerne	

medfører	store	funksjonsfall,	og	behandling	og	rehabilitering.	

NFF	synes kompetanseutvikling	med	tanke	på	«å	møte	samhandlingsreformen»	er	

generelt	og	upresist.	Poenget	må	være	å	utvikle	– og	tilby	tjenester	befolkningen	har	

krav	på	i	omfang	og	kvalitet,	som	bidrar	til	at	man	kan	leve	et	så	aktivt	og	godt	liv	som	

mulig. I	rapporten	er	kvantitet	vektlagt	i	langt	større grad	enn	kvalitet	på	– og	innhold	i	-

tjenestene.		

NFF	mener	at	den	pasientsentrerte	helsetjenestemodellen	som	velges	i	rapporten	er	et	

viktig	utgangspunkt	for	helseprofesjonenes	virksomhet.	Men	det	må	ikke	bety	at	bare	

pasienten	er	informert	godt	nok	og	har	kunnskap	om	sin	situasjon,	så	er	han/hun	i	stand	

til	å	ta	grep	om	eget	liv	og	egne	helseutfordringer.	Helseprofesjonene	må	forvalte	sin	

mer-kunnskap	på	en	måte	som	fungerer	som	støtte	og	hjelp	for	den	enkelte.	

NFF	vil	påpeke	at	masterutdanning	i	psykiatrisk	og	psykosomatisk	fysioterapi	mangler	i	

oversikten	over	videreutdanninger	innenfor	prioriterte	områder på	s.	39.

Masterutdanningen	er	ikke	diagnoseorientert,	men	veldig	relevant	innenfor	det	

prioriterte	fagfeltet	psykiatri	for	eksempel.	

NFF	savner en	mer	utfyllende	beskrivelse	av	behov	for	fysioterapeuter	i	kommunene,	og	

for	kompetanseutvikling	blant	fysioterapeuter.	Vi	vil	med	dette	peke	på	forhold	vi	mener	

er	relevant	i	denne	sammenhengen:	

 Fysioterapeuter	er	dels	ansatt	i	kommunehelsetjenesten,	og	dels	er	de	

selvstendig	næringsdrivende	med	og	uten	driftstilskudd	(dvs.	med	og	uten	

styringsmulighet	for	kommunen).	De	gir	tjenester	som	dekker	ulike	behov	i	

kommunen,	og	ofte	slik	at	de	ansatte	gir	tilbud	til	barn,	til	hjemmeboende	eldre	

og	eldre	på	sykehjem,	mens	de	selvstendig	næringsdrivende	tar	i	mot	

utskrivningsklare	pasienter,	og	pasienter	som	trenger	kort- eller	langvarig	

behandling	for	muskel-/skjelettlidelser.	Det	fremkommer	ikke	hvordan	de	459	

årsverkene	fysioterapi	i	Nord-Norge	fordeler	seg	på	ulike	områder,	eller	på	

ansatte	versus	selvstendig	næringsdrivende.	Kommunens	valg	av	ansettelser	

versus	driftstilskudd	får	betydning	for	hva	slags	tjenester	fysioterapeutene	

gir/kan	gi.	

 NFF	har	en	forbundsintern	spesialistordning	for	13	ulike	spesialiteter,	deriblant	

fysioterapi	for	eldre, folkehelse,	og	behandling	og	rehabilitering	innenfor	kreft	og	

lungelidelser.	Dersom	man	skal	legge	de	9	prioriterte	områdene	til	grunn vil	det	

derfor	være	aktuelt	å	inkludere	disse	spesialitetene	i	beskrivelsen.	Enhver	

kommune	kan	ikke	ha	fysioterapeutspesialister	på	alle	felt,	men	det	er	hevet	over	

tvil	at	det	vil	bli	økt	behov	for	flere	fysioterapeutspesialister	også	i	

kommunehelsetjenenesten,	for	å	kunne	utvikle	gode	nok	tilbud	i	kommunen.		

NFF	har	følgende	innspill	på	Tiltaksplan	2014-2016
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1. Overordnede	synspunkt:	

Det	er	veldig	mange	– og	gode	tiltak	som	er	foreslått	innenfor	hver	av	tiltaksområdene.	

Men	det	synes	urealistisk	å	få	gjennomført	alle	tiltakene	i	den	aktuelle	perioden,	og	det	

kreves	en	prioritering. Med	det	store	kommunale	selvstyret	vi	har	i	dag	når	det	gjelder	

dimensjonering	og	innhold	i	helse- og	omsorgstjenestene,	er	det	sentralt	at	tiltak	

utvikles	i	samarbeid	med	– og	forankres	godt	i	kommunene.			

2. Hvilke	kompetanseområder	og	personellgrupper	er	mest	kritisk	for	

gjennomføringen	av	reformen?

NFF	kan	vanskelig	hevde	at	mangel	på	fysioterapeuter	er	det	mest	kritiske	for	

gjennomføringen	av	reformen	totalt	sett.	Men	det	er	svært	kritisk	at	kommuner	ikke	

oppretter	stillinger	og/eller	driftstilskudd	for	fysioterapeuter	i	det	omfang	alle	

utredninger	og	behovsframskrivninger	tyder	på.	Det	foreslås	å	øke	aktivitetskravet	med	

19	innen	fysioterapi	til	41	(fra	22),	noe	som	er	en	økning	som	absolutt	synes	påkrevet	

for	å	kunne	tilby	befolkningen	gode	tjenester	innen	behandling	og	rehabilitering	

generelt	og	til	prioriterte	diagnosegrupper	som	kreft	eller	KOLS.	Men	dersom	

kommunene	ikke	følger	opp	med	å	dimensjonere	tjenesten	tilsvarende,	er	man	med	på	å	

utdanne	til	arbeidsløshet	og/eller	en	helsetjeneste	utenfor	det offentlige	

velferdstilbudet.	Er	det	ønskelig	å	kun	styrke	fysioterapitilbudet	til	dem	som	kan	betale	

for	tjenesten	fullt	ut?	Det	når	i	så	fall	ikke	mange	av	de	prioriterte	gruppene.	NFF	mener	

at	kommunene	må	forpliktes	til	å	dimensjonere	offentlig	finansiert	fysioterapitjeneste	

opp	til	behovsnivået.	

NFF	mener	for	øvrig	at	kompetanseheving	innen	folkehelsearbeid	og	rehabilitering	er	

særlig	viktig	– og	som	et	felles	løft	for	helseprofesjonene. Mer	og	bedre	samhandling	må	

være	sentralt	for	å	utvikle	best	mulige	tilbud	til	befolkningen,	og	det	løses	ikke	

utelukkende	gjennom	at	hver	personellgruppe	utvikler	sin	kompetanse	for	seg.	

Tiltaksområde	6	som	er	viet	legene	påpeker	for	eksempel	at	legene	skal	bli	bedre	til	en	

rekke	ting.	Ettersom	de	fungerer	som	portåpnere	for	mange	andre	tjenester	i	

helsetjenesten,	er	det	viktig	at	de	har	tilstrekkelig	kunnskap	om	hva	andre

helseprofesjoner	kan	bidra	med	og	spille	på	lag	med	dem.	

3. Hvilke	kompetanseområder	kan	utvikles	som	etterutdanningstilbud,	og	hvilke	må	

utvikles	som	formelle	videre- /masterutdanningstilbud	osv?			

Dette	har	ikke	NFF	vurdert

4. Hvilke	formelle	møtearenaer	bør	etableres	mellom	utdanningsinstitusjoner	og	

tjenestene	for	å	ivareta	behovet	for	samspill	i	dimensjonering	og	innhold	i	helse-

og	sosialfaglige	utdanninger?	

Punkt	1	er	AT	det	etableres	formelle	møtearenaer	der	det	også	deltar	noen	som	har	med	

kommunenes	budsjettarbeid	å	gjøre.	Hovedinntrykket	er	at	sykehjemsgarantien	for	

eksempel	bidrar	til	at	kommunene	ikke	opererer	med	budsjett	på	dette	feltet,	og	
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oppretter	stillinger	for	helse- og	omsorgsarbeidere	bl.a	fortløpende.	Alle	andre	tjenester	

må	forholde	seg	til	stramme	budsjett	og	blir	salderingsposter.	Det	finnes	dermed	ikke	

tilstrekkelig	kompetanse	i	besluttende	organer	for hvilket	behov	det	er	for	

fysioterapitjenester	– og	hvilken	betydning	tjenestene	har	for	befolkningen.	

Innenfor	tiltaksområde	1	foreslås	det	samspillsarenaer	som	skal	knytte	utdanning	og	

helsetjeneste	mer	sammen.	Her	synes	fokuset	i	stor	utstrekning	å	være	utdanning	og	

forskning.	Her	vil	bl.a	kvalitet	og	innhold	på	utdanningen	være	sentralt;	at	det	blir	i	

samsvar	med	behov	i	helsetjenesten	og	at	utdanningene	er	basert	på	oppdatert	

kunnskap	og	forskning.	NFF	er	imidlertid	bekymret	for	at	det	opprettes	mange	arenaer	

med	deltakere	som har	liten	innflytelse	på	hvordan	helsetjenesten	utformes	og	

dimensjoneres	lokalt.	Det	kan	være	gode	intensjoner	med	slike	arenaer,	men	vi	er	

skeptisk	til	å	etablere	mange	arenaer	uten	makt	og	myndighet	til	å	påvirke/endre	

helsetjenestene i	ønsket	retning.

5. Hvor	ligger	ansvaret	for	finansiering	av	ulike	tiltak?

Dersom	kommunenes	ansvar	for	helsetjenesten	skal	være	like	stort	som	i	dag,	mener	

NFF,	i	tråd	med	argumentasjonen	over,	at	det	er	viktig	at	kommunene	er	en	viktig	

bidragsyter	i	finansieringen	av	tiltakene.	

6. Hvilke	instanser	utenfor	utdanningsinstitusjonene	kan	ha	en	rolle	i	

gjennomføringen	av	tiltak?

Dette	har	NFF	ikke	tatt	stilling	til.	

Med	vennlig	hilsen

NORSK	FYSIOTERAPEUTFORBUND

Marianne	Aars,	seniorrådgiver
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Høringsuttalelse – Prosjekt kompetanseutfordinger som følger av samhandlingsreformen

Salangen, Lavangen, Målselv og Bardu kommune

Arbeidsgruppen i kommunesamarbeidet mellom Bardu, Lavangen, Salangen og Målselv har sett på 

rapportene og kommer med noen kommentarer. I tillegg vil vi vise til høringsuttalelsen som er levert 

fra Midt troms region råd, og stiller oss enige med denne. 

Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer – Rapport 3 september 2012

1. Er statusbeskrivelsen og vurderingene i rapporten som helhet dekkende?

Vi kan se at i hovedtrekk stemmer status med det vi har erfaring med fra våre egne 

kommuner ( Bardu, Lavangen, Salangen og Målselv) 

Få stk fra kommunene som tar f.x kreft videreutdanning pga av organiseringen av studiet. 

Kreftsykepleiere er det de minste kommunene mangler. 

Men flere som tar f.x diabets m.m pga denne organiseringen er bedre. 

Det stemmer at desentraliserte studier gir mer stabil arbeidskraft lokalt.

Stor gevinst med samordning – man trenger ikke å finne opp kruttet på nytt.

Hospitering er ikke noe problem hvis man har økonomien på plass, økonomi begrenser folk 

til å å kunne ta videreutdanninger, både i kommunene og privat. 

Det er veldig viktig det som står nederst på s. 15, hvis man skal ha samhandling må man sette 

av tid til dette og øve. Redegjør evt. for de områder der dere mener det foreligger mangler 

og gi en begrunnelse for dette.

Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30.april 2013

1. Gi dine overordnede synspunkter  på strategi- og og tiltaksplanen, og konkrete 

synspunkter på de foreslåtte tiltak/ tiltaksområder

Til punkt 2: Utvikle høyere helsefaglige grunn- og videreutdanninger i Nord-Norge:

Tiltaksområde 2:

"I denne arbeidsgruppa bør det være representant fra kommunene: 

Samhandlingsreformen har medført størst endring av behov for kompetanse i 

kommunene både i forhold til enkeltsykdommer og behandling, men også i forhold til

rehabilitering og oppfølging etter sykdommer".

Tiltaksområde 3:

* Hospitering pkt 2: Veldig viktig å ha planer for hospitering i hvert helseforetak. Denne 

hospiteringen bør gå begge veier også fra sykehus til kommunene.

* Flott med en samhandlingsportal...

Tiltaksområde 5:

Utvikle tiltak for pasientsentrert helsetjeneste:

*Veldig viktig at dette blir implementert i ALLE GRUNNUTDANNINGENER og 

VIDREUTDANNINGER, som en basis til ALL tilnærming til pasientene". Bør sees på om det 

kan opprettes ett kompetansenettverk og evt sentrale kurs / opplegg, slik at kommunene 

kan holde interne kurs for sine ansatte slik at holdning endres hos ALLE yrkesgrupper 

som nå jobber i helse og omsorgstjenesten i kommunene.

Side 25



2.

3. Hvilke kompetanseområder kan utvikles som etterutdanningstilbud, og hvilke må utvikles 

som formelle videre-/masterutdanninger gjennom utdanningsinstitusjoner? Hvilke 

forventninger har din organisasjon til fleksible nettstøttede (E-læring) samlingsbaserte 

utdanningstiltak og hvilke kompetanseområder ønskes prioritert på dette området?

Det bør sees på muligheten til å opprette ett nytt studium som går direkte på å kvalifisere 

sykepleiere i pleie og omsorgstjenesten til de endrede oppgavene de har fått. Dvs. en 

videre utdanning i ALLMENN sykepleie / Distriktsykepleie" De videreutdanningene som er 

i dag er for spesialisert og rettet mot sykehus. Denne bør bygges opp med moduler med 

ca 30 studiepoeng i hver modul og til sammen gi ett år, dvs må ta 4 valgfrie moduler for å 

få godkjent ett år. Kan godt være flere moduler å velge mellom. MÅ være desentralisert. I 

Sverige og Storbritannia har de videreutdanninger som kalles Distriktsykepleiere / District 

nurse. Denne satser på at det skal være en bred kompetanse på flere områder. Dette 

ønsker vi oss til våre distrikter, og ser dette i tråd med samhandlingsreformen.

E-læring blir viktig i fremtiden for å få flere til å ta videreutdanning/ master. Studiene bør 

legges til rette for at man kan benytte seg av både studiesamlinger samt videkonferanse og 

nettstudier.

4. Hvilke formelle møtearenaer (regionalt og/eller lokalt) bør etableres mellom 

utdanningsinstitusjoner og tjenestene for å ivareta behovet for samspill i dimensjonering 

og innhold i helse- og sosialfaglige utdanninger?

Praksiskoordinator – koordinering av alt av praksisplasser, universitetet har bidratt til 

midler slik at en slik stilling kan finansieres likt mellom kommunene og universitetet. Det 

er i dag planlagt en 15% stilling for legevaktskommunene i Indre troms og 20 stilling i 

legevaktskommunene i Midt Troms. Dette ser vi som et viktig ledd som også kan være 

aktuelt / ønskelig å videreføre etter skoleåret 2013/2014.

Det foreligger allerede en avtale mellom kommunesamarbeidet og UIT om 

praksisplasser.

5. Hvor mener du ansvaret for finansiering av de ulike tiltak primært ligger, eks. stat, 

kommune, helseforetak, universitet/ høyskole, andre?

Med samhandlingsreformen stilles det større krav til kommunene da flere tjenester er 

overført til dem ved at pasientene skrives tidligere ut. Kommunesamarbeidet mener det 

bør være midler fra staten som skal sikre kompetanseheving slik at personellet som er i 

kommunene kan levere kvalitative gode tjenester. Fra vår side er det ønskelig at disse 

midlene kan brukes i interkommunale tiltak for kompetanseheving. 

6. Hvilke instanser utenfor utdanningsinstitusjonene mener du kan ha en rolle i 

gjennomføring av tiltak, eks. kommunale utviklingssentra, kompetansesentra i 

helseforetakene, fylkesmannen o.a.

Interkommunale samarbeid slik det vi har i våre kommuner kan være en instans. En slik 

instans kan kunne gjennomføre f.x. interkommunale fagdager. Vi ser at ved å 

gjennomføre tiltak lokalt får flere ansatte vært med.
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I tillegg har midt- Troms en kvalitetsutviklingsenhet LØKTA. Her jobbes det både med 

utviklingsarbeid og kompetanseheving.

Kommunesamarbeidet mellom Bardu, Lavangen, Salangen og Målselv vil også stille seg enig med 

høringsuttalelsen som er sendt inn av Midt-Troms regionråd-
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Høring - Prosjekt kompetanseutfordringer som følger av 
samhandlingsreformen 
 

 

Kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy har et etablert og 

godt samarbeid gjennom Midt-Troms regionråds enheter og prosjekter. Høringsuttalelsen på Prosjekt 

kompetanseutfordringer som følger av Samhandlingsreformen ble satt fokus på og ført i 
pennen av regionens egen kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenestene, LØKTA. 
Høringsuttalelsen har via mail vært til høring blant ordførere og rådmenn i Midt-Troms over 
sommerferien.  

Uttalelsen er delt inn slik at den tar for seg de punktene som det er ønsket svar på for 
rapporten fra fase 1, så fra rapporten for fase 2. Under punkt 1 for rapport fase 2 tar vi kun for 
oss vedlegg 1 til vedlegg 5 (fra kap 3 og utover). Innledende kapitler er oppsummering fra 
rapport fra fase 1, som vi allerede har kommentert. 

  

Rapport à 3. september 2012 -  fase 1: Statusbeskrivelse av 

kompetanseutfordringer.  

1) Er statusbeskrivelsen og vurderingene i rapporten som helhet 

dekkende? 
Midt-Troms regionråd mener at rapporten i sin helhet er nesten dekkende. Det er 
jobbet godt siden rapporten forelå og mange tilpasninger er gjort i fht 
Samhandlingsreformens krav. Rapportens innhold er m.a.o. dynamisk og derfor er 
det viktig at den revideres med jevne mellomrom, for å oppgradere og oppdatere 
innholdet. Ved revidering ønsker Midt-Troms regionråd at punktene nedenfor også 
får en plass i rapporten. 
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2) Redegjør evt. for de områder der dere mener det foreligger mangler 

og gi en begrunnelse for dette: 
a. Under dette med samarbeid mellom utdanningene og kommunene 

foreligger pr. d.d. avtaler mellom Midt-Troms regionråd og 
utdanningsaktøren UIT. Det foreligger også en avtale mellom det 
interkommunale samarbeidet i Indre –Troms og UIT.  

b. Under de ni områdene som statusbeskrivelsen tar for seg ønsker vi også at 
akutt medisin og beredskap skal være med. Dette fordi dette er et område 
som både helseforetakene og kommunene jobber mye med og som krever 
mye samhandling. Midt-Troms regionen består av kommuner med 
forskjellige virksomheter fra fiske til industri til skogdrift til forvarsdrift, 
som krever forskjellig kunnskap i fht akuttmedisin og beredskap. 

c. Under kapittel 3 ad utdanningskapasitet og organisering av utdanning 
savnes barnevernspedagoger og sosionomer. Samhandlingsreformen og 
den nye kommunale helse og omsorgsloven, omtaler også aktivitet hvor 
disse fagprofesjonene deltar. 

d. Under samme kapittel 3 skulle vi også ønske at det ble nevnt noe om 
utfordringene ad lærlingplasser og jobbmuligheter etter endt utdanning.  
Vi ser at det å ha nok lærlingplasser er en utfordring i Midt-Troms, og før 
lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester fra 2012, var det enkelte 
profesjonsgrupper som var tryggere på å få jobb etter ferdig utdannelse enn 
andre. Eksempel på dette var fysioterapeuter fordi fysioterapi var en skal-
tjeneste i kommunene. Mens ergoterapeutene var en bør-tjeneste, og slet 
mer med å få jobb. Disse problemstillingene drøftes godt i rapporten fra 
fase 2. 

e. Deltidsstillingsproblematikken og alderssammensetningen i kommunene 
vil by på god planlegging av kompetansebyggingen og rekrutteringen. 
Dette er også problemstillinger som alle kommunene i Midt-Troms må ta 
inn over seg. Dette tas ikke opp i rapport fase 1, men drøftes i rapport fra 
fase 2.  

f. Det nevnes at samhandlingskompetanse blir nødvendig, men Midt-Troms 
regionråd mener også at kompetanse innen helsestatistikk også blir 
vesentlig, slik at kommunene bl.a. kan se hvor de må gjøre endringer for å 
styrke tilbudene eller etablere nye tilbud. 

g. Midt-Troms regionråd reagerer på at forholdet mellom Nasjonalt senter for 
samhandling og telemedisin (NST) og Nordlandssykehuets (IT-tilbudet) 
virker konkurrerende. Er dette nødvendig i en og samme region? Koster 
ikke dette alt for mye? Vi oppfordrer til samarbeid til glede for alle i 
regionen og resten av nasjonen.  
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h. Midt-Troms regionråd savner at det ikke informeres om Utviklingssenter 
for sykehjem og hjemmetjenester som en samarbeidspart for kommunene. 

 

 

 

Rapport à 30. april 2013 -fase 2: Tiltaksplan 2014-2016 

1) Overordnede synspunkter på strategi- og tiltaksplanen, og konkrete 

synspunkter på de foreslåtte tiltak/tiltaksområder: 
 

Vedlegg 1 (Tiltaksområde 1 Utvikle samspillsarena- helsefaglig utdanninger og 

helsetjenesten og tiltaksområde 2 Utvikle høyere helsefaglige grunn- og 

videreutdanninger i Nord-Norge): 

• Ad overordnet samarbeidsorgan: Midt-Troms regionråd ønsker å påpeke at et 
organ ikke må bli for stort, for faren med for mange i et organ blir om det vil 
være effektivt. Sammensettingen blir vesentlig i fht store og små kommuner. 
Kommunal representasjon bør gå via regionrådene. 

• Ad lokale samarbeidsorganer: Det er inngått samarbeidsavtaler i 2012/ 2013 
mellom Midt-Troms regionråd og UIT, samt mellom det interkommunale 
samarbeidet i Indre-Troms og UIT. 

• Ad lokale samarbeidsorganer: Det har i Midt-Troms vært gjort forsøk tidligere 
på etablering av et samarbeidsorgan med repr fra kommunenes helse- og 
omsorgstjenester og den gang Helsefaghøyskolen. Utfordringen var at repr fra 
kommunene ikke hadde mandat til å ta bestemmelser. Dette er nå endret til en 
praksiskoordinatorordning ved at to ansatte ved Studiesenteret deler en 50 % 
stilling som skal koordinere praksisplasser, veiledning og utrede evt 
kompetansebehov i regionen. Alt i samarbeid med LØKTA.  

• Midt-Troms regionråd ønsker å etablere et organ som svarer til hvert regionale 
helseforetak. Dette bør være et rent fagorgan. Kommunal representasjon bør 
plukkes ut via regionrådene.  

• Det å øke antall studieplasser f.eks. på helsesøsterutdanningen må henge 
sammen med at kommunene tilbyr flere praksisplasser. Dette er bl.a. et av de 
viktige punktene i samarbeidsavtalene.  

• Midt-Troms regionråd støtter planene om å realisere studier i 
ernæringsfysiologi. Fokuset på dette faget er økt med Samhandlingsreformens 
fokus på folkehelse. Kommunene har behov for denne kompetansen i et 
bredere perspektiv. 
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• At arbeidsgruppen som er nedsatt for å styrke kompetansen innen akuttmedisin 
med repr også fra UIT, UNN og kommunehelsetjenesten er meget viktig og et 
forslag som Midt-Troms regionråd støtter.  

• Midt-Troms regionråd støtter også arbeidet med nytt studium i helseteknologi 
da det er skrikende mangel på denne kompetansen. 

• Midt-Troms regionråd ønsker å påpeke at det er viktig med god 
utdanningskapasitet på studiene psykologi, vernepleie og ergoterapeuter da 
disse profesjonene blir viktige innen flere arbeidsområder enn tidligere bl.a. 
barnehager og skole i et forebyggende og rehabiliterende/habiliterende 
perspektiv. 

• Radiografer er etter at RTG-tilbudet også er tilgjengelig ute i kommunene via 
DMSene, blitt viktige også for den kommunale helsetjenesten. Radiografer 
som også kan beskrive hva bildene viser er velkomne i disse stillingene. Derfor 
støtter Midt-Troms regionråd forslaget om videreutdanning innen beskrivende 
radiografi.   

• Ad studie i folkehelse, så mener Midt-Troms regionråd at dette er et felt som 
egner seg for videreutdanning for enten helse- og omsorgsutdannet personale 
og for lærere/barnehagelærere. Vi anser det viktig å ha en grunnutdanning som 
forståelse for et slikt studie. Behovet er så stort at denne utdanningen bør også 
desentraliseres. 

• Midt-Troms regionen mangler kompetanse på rehabilitering og habilitering. 
Forslaget fra arbeidsgruppa om utvikling av slike studier støttes på det 
sterkeste. Studiene bør være klinisk rettet. Behovet er så stort at denne 
utdanningen bør også desentraliseres. 

• Midt-Troms regionråd ser et klart behov for at videreutdanningene legges til 
rette for et masterløp. Dette vil igjen påvirke til større mulighet for forskning i 
kommunene. 

• Forslaget om å fremme kompetansen om de kroniske lidelsene/sykdommene 
støttes. Dette kan gjøres både via etterutdanning og via videreutdanning. 

 

Vedlegg 2 (Tiltaksområde 3 Utvikle kunnskaps- og kompetanseoverføring som 

samhandlingsvirkemiddel): 

• Midt-Troms regionråd har vært representert i arbeidsgruppa ved daglig leder 
av LØKTA. Midt-Troms regionen har via LØKTA både fagnettverk og 
hospiteringsordninger på plass, og har erfaringer som er videreført i denne 
gruppa.   
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• Arbeidsgruppa påpeker man må forankre nylæring i de strategiske planene og 
kompetanseplanene om man skal lykkes. Dette ønsker Midt-Troms regionråd å 
understreke for samtlige kommunestyrer. 

• Arbeidsgruppa påpeker også at ansatte i helse og omsorg i kommunene og 
deres kompetanse også er viktig ved en sykehusinnleggelse i fht behandlingen 
på sykehuset, men også i fht utskrivingen. Dette ønsker Midt-Troms regionråd 
å understreke som meget vesentlig og synliggjøre for sykehusansatte. 

• Arbeidsgruppa trekker frem kommunenes deltagelse innen forskning. De viser 
til tjenesteavtalene mellom helseforetaket og kommunene og hva det der står 
om forskning, forankring er et stikkordet. 

• Midt-Troms regionråd støtter forslaget om en oversikt over hvilke fagnettverk 
som er etablert, for hvilket tjeneste-/fagområde, dekningsområde, ansvar, 
formål/innhold/aktiviteter, sammensetning og oppnevning samt type drift. Ad 
felles veiledende retningslinjer for fagnettverk er man opptatt av at de vil være 
veiledende. 

• Midt-Troms regionråd støtter forslaget om en plan for hospiteringsordninger. 
Man ser også at hospiteringsordninger kan knyttes til fagnettverk slik som vi 
har erfaring med i Midt-Troms. 

• Forslagene om konferanser mellom KS Nord-Norge og Helse Nord er viktig 
for bl.a. å kunne drøfte erfaringene og utfordringene rundt 
Samhandlingsreformen.  

• Midt-Troms regionråd ser det som et svært viktig arbeid å gjennomgå 
ordningene for studenter i praksis, lærlinger og praksiskonsulenter.  

• Ambulante team er viktig for fremtidens helsetjeneste. Disse teamene kan være 
et viktig bindeledd mellom fagnivåene og for det helhetlige pasientforløpet. 

• Forslaget om en samhandlingsportal med oversikt over kurs, konferanser m.m. 
er VIKTIG! På denne arenaen vil tiltak som pågår, planlegges og er avsluttet 
kunne synliggjøres, og muligheten for at dobbeltarbeid kan reduseres. Midt-
Troms regionråd mener denne portalen bør legges på Helse Nord sin 
hjemmeside og lages og administreres av NST. 
 

 

Vedlegg 3 (Tiltaksområde 4 Utrede kompetanseutfordringer i små kommuner ): 

• Økt fokus på interkommunalt samarbeid for å sikre personell og med det 
kompetanse som igjen påvirker kvaliteten. Midt-Troms regionråd mener også 
at dette til syvende og sist også kan påvirke til effektivitet. 

• Distriktsykepleieren i Sverige eller «district nurse» i Storbritannia 
representerer videreutdanning som fokuserer på bred kompetanse på flere 
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fagområder. Denne typen sykepleiere ser Midt-Troms regionråd helt klart et 
behov for i våre kommuner.  En slik type videreutdanning er ønskelig. 

• Å unngå store kompetansegap mellom de små og de store kommunene er 
mulig via interkommunale fagnettverk. I Midt-Troms har vi erfaring med at de 
små kommunene ser og bruker denne muligheten, men at det er avhengig av at 
ledere på mellomnivået som fagledere og avdelingsledere ser at de har behov 
for dette tilbudet og klarer å tilrettelegge for deltagelse og implementering av 
ny kompetanse i tjenesten i etterkant.  

• Rekrutteringen av helsefagarbeidere har vært i fokus via Kompetanseløftet 
2015 i mange år. Vi sliter fortsatt med dette også i Midt-Troms. En forlengelse 
av denne satsingen via forlengelse av Kompetanseløftet vil være 
kjærkomment. 

o Midt-Tromskommunene har en stor andel av bosatte flyktninger og 
ønsker også at det avveies muligheter for kursing som kan sette 
flyktninger i stand til å begynn ei arbeid i helse- og omsorg uten 
fagutdanning. Med praksis kan man etter hvert rekruttere til utdanning.  

o En aldrende gruppe hjelpepleiere fordrer at kommunene har 
kompetanseplaner hvor dette settes i fokus. 

o En utbredt bruk av deltidsstillinger er ikke gunstig. Slik Midt-Troms 
regionråd ser det er det spesielt deltidsstillinger under 50 % som er 
utfordringen.  Kompetanseheving vil ikke bli prioritert i fht denne 
gruppa. Ledere i Midt-Troms påpeker at dette er nødvendig for å få 
turnuser til «å gå opp». Turnuskurs skal arrangeres i regi av LØKTA i 
høst med et fokus på denne utfordringen.  

• Skolering av lederne i kommunene er et område som må prioriteres. Midt-
Troms regionråd erfarer at kompetanse blant lederne i fht helsestatistikk og 
tolkning av dette er lite utbredt. Hvordan legge opp til gode tjenester og med 
tilstrekkelig kompetanse om man ikke vet hvor den gode helsestatistikken kan 
finnes og hvordan man tolker og analyserer denne? 

 

 

Vedlegg 4 (Tiltaksområde 5 Utrede utvikling av undervisningstiltak om 

pasientsentrert helsetjeneste): 

• Midt-Troms regionråd minner om at det er viktig at forsking må skje i feltet 
det forskes på. D.v.s. at kommunene må forankre forskningen, tilrettelegge for 
og bidra i selve forskningen. 

• Midt-Troms regionråd ser et klart behov for at lærings- og mestringstjenester i 
kommunene må ha fokuset på funksjon fremfor diagnoser. 
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• Midt-Troms regionråd støtter arbeidsgruppas tanker om fokus på en helhetlig 
kompetanse i grunnutdanninger. Kompetanse består av teoretiske kunnskaper, 
praktiske ferdigheter og personlig kompetanse.   
 
 

Vedlegg 5 (Tiltaksområde 6 Opplærings- og utdanningsbehov for leger i 

primærhelsetjenesten som følger av samhandlingsreformen): 

• Kommuneoverleger og fastleger bør helt klart ha kompetanse i helsestatistikk 
m.m. slik som arbeidsgruppa foreslår. I Midt-Troms har spesielt 
kommuneoverlegene hatt muligheten å være aktive i det interkommunale 
arbeidet i fht Samhandlingsreformen helt fra starten av med prosjektene Midt-

Troms i møte med Samhandlingsreformen og Midt-Troms inn i 

Samhandlingsreformen. Også fastlegene har hatt tilgang på informasjon m.m. 

• Midt-Troms regionråd støtter også kompetansebyggingen i de foreslåtte 
fagområder for fastleger og kommuneleger/kommuneoverleger. 

• Midt-Troms kommunene har i lengre tid jobbet med tilpasning av legetjenester 
og legevaktordninger, samt utvikling av kvalitet ved disse via flere prosjekter: 

o Legetjenestene i Dyrøy og Sørreisa har inngått samarbeid med en felles 
tjeneste. 

o Kommunene på Senja med Lenvik som vertskommune har etablert 
Senjalegen. 

o Kommunene Bardu, Målselv, Salangen og Lavangen har inngått 
samarbeid om interkommunal legevakt på TMS på Setermoen. 

o Kommunene Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, Dyrøy og Sørreisa har 
etablert interkommunal legevakt på Finnsnes. 

o Eks på prosjekt:  

� Alvorlig syke eldre ved interkommunallegevakt (fokus på 
samhandling og dokumentasjon) 

� Spesialisering av allmennmedisinere (forsterket 
veiledningstilbud til utdanningskandidater) 

 

 

2) Kompetanseområder og personellgrupper som er mest kritisk for 

gjennomføringen av reformen sett fra Midt-Troms regionråds ståsted. 
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Dette punktet hadde vært lettere å svare på hvis alle kommunene hadde utarbeidet 
kompetanseplaner for helse- og omsorgsområdet. Pr d.d. er det ikke slik at alle har 
laget planer som kan gi dette tydelige svaret. Vi svarer her ut i fra den kjennskap vi 
har til de som har laget gode planer og den oversikten vi har via LØKTA sine 
prosjekter og fagnettverk. 

 
Kritiske kompetanseområder, satt opp i prioritert rekkefølge: 

IT-kompetanse/helseteknologi/velferdsteknologi 
Rehabilitering/habilitering 
Geriatri; spesielt bruk av legemidler, demens, sykehjemsmedisin (leger) og ernæring 
Psykisk helse og/eller rus 
Lindrende behandling og kreft 
Folkehelse/forebyggende helse/helsefremming 
Ernæring (både i det forebyggende feltet, men også i fht sykdom) 
Kroniske lidelser/sykdommer som diabetes og KOLS  
Psykisk utviklingshemmede; somatisk og psykisk helse og rus 
Akutt medisin og beredskap 
 

Kritiske behov for personellgrupper, satt opp i prioritert rekkefølge: 

I flg ny lov om kommunal helse- og omsorgstjeneste er det ikke lenger noe som heter 
skal-tjeneste, men for å utføre de oppgaver som kommunene står ovenfor er det viktig 
å få utdannet folk som kan jobbe med: 

• Helsepersonell med IT-kompetanse som kan jobbe med dokumentasjons- og 
samhandlingssystemene. Disse har en viktig oppgave med opplæring i alle 
tjenester som bruker disse systemene.  

• Rehabilitering og habilitering som vernepleiere, helsefagarbeidere, 
fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleiere.  

• Leger i fht sykehjemsmedisin og folkehelse. 
• Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, helsefagarbeidere, 

fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere i fht forebyggende virksomhet 
barns helse, psykisk helse og rusproblematikk.  

• Folkehelsekoordinatorer/koordinatorer  med bakgrunn i helse, omsorg eller 
oppvekst. 

Videreutdanninger og etterutdanningskurs er viktig for samtlige grupper som her er 
nevnt. 
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3) De nevnte fagområder som etterutdanning eller som 

videreutdanninger/mastere. 

Etterutdanningsområder: 

Lindrende behandling  
Kreft  
Ernæring 
Kroniske lidelser/sykdommer som diabetes og KOLS  
Geriatri; spesielt bruk av legemidler, demens, ernæring og seykehjemsmedisin 
Psykisk helse og psykisk helse og rus 
Psykisk utviklingshemmede; somatisk og psykisk helse/ habilitering og rus 
Akutt med og beredskap og samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og 
kommunehelsetjeneste 
 

Videreutdanninger/mastere: 

Rehabilitering og habilitering (klinisk rettet) 
Folkehelse/forebygging/helsefremming, eks psykososialt arbeid for barn og unge 
Ledelse og org i helse- og omsorgstjeneste 
Lindrende behandling og kreft  
IT/helseteknologi/velferdsteknologi 
Akutt med og beredskap 
 

Forventninger til fleksible nettstøttede samlingsbaserte utdanningstiltak 

og kompetanseområder som ønskes prioritert på dette området: 
Alle de nevnte videreutdanninger/mastere kan være nettstøttede, men de må ha  
samlinger i tillegg til nett-tilbudet. 
 

 

 

4) Formelle møtearenaer som bør etableres mellom 

utdanningsinstitusjoner og tjenester, for å ivareta behovet for samspill i 

dimensjonering og innhold: 
Henviser til løsningen som er skissert tidligere. 
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5) Ansvaret for finansieringen: 
Samhandlingsreformen innebærer at mange av tjenestene overføres til kommunene. 
Det stilles m.a.o. større krav til kommunene som tjenesteleverandører. Midt-Troms 
regionråd mener at arbeidet med å oppgradere kompetansen og tjenestene til å kunne 
levere kvalitative god tjenester innenfor disse fagområdene, krever statlige midler. 
Midler bør kunne tildeles for hvert kalenderår til interkommunale tiltak for 
kompetanseheving. 
 
 

6) Instanser som kan ha en rolle i gjennomføringen av tiltak utenfor 

utdanningsinstitusjonene: 
Midt-Troms regionråd etablerte før samhandlingsreformens inntreden 
kvalitetsutviklingsenheten LØKTA. LØKTA har ikke overtatt kvalitetsarbeidet til 
kommunene, men legger til rette for styrking på fagfelt/-områder hvor kommunenes 
helse- og omsorgstjenester trenger utviklingsarbeid eller kompetanseheving. Dette via 
fagnettverk og prosjekter.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Midt-Troms regionråd 

 

 

Herbjørg Valvåg (s)     Heidi Gløtta Kristiansen (s) 

daglig leder regionrådet    daglig leder LØKTA  
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Kommenter følgende:

Tiltaksplan 2014 – 2016
1) Overordnede synspunkter på strategi og tiltaksplan, og konkrete 

synspunkter på de foreslåtte tiltak/ tiltaksområder. Kommentar: Se 
kommenterer som følger etter punkt 6.

2) Kompetanseområder som kan utvikles som etterutdanningstilbud, og 
alternativt områder som må utvikles som formelle videre-/ 
masterutdanning. Kommentar: Fordypning i fag bør utvikles som 
etterutdanningstilbud, mens spesialisering fortsatt bør utvikles som formelle 
videre- og masterutdanninger. Fag som er aktuelle: Rehabilitering, kreft, 
ernæring, demens, diabetes, KOLS/ lungesykdommer, hjerte/kar sykdom, 
akuttsykepleie, geriatri, slag.

3) Forventning til nettstøttende e læring, samlingsbasert utdanning –
kompetanseområder som ønskes prioritert?  Kommentar: Økonomisk 
støtte som gjør det mulig å benytte E læring. Det er ressurskrevende å legge 
til rette for at alle ansatte skal kunne benytte seg av E læring. Det vil i en 
innføringsfase være spesielt krevende, da det også må beregnes opplæring i 
grunnleggende dataferdigheter. Det må også være rom for å benytte seg av e 
læring innenfor arbeidstid, noe som betinger at avdelingene har ekstra 
kapasitet. 

4) Formelle møtearenaer som bør etableres gjennom utdanningsinst. Og 
tjenestene for å ivaretabehov for samspill i dimensjonering og innhold i 
helse og sosialfaglige utdanninger? Kommentar: Regionale konferanser og 
mulighet for felles undervisning på tvers av nivåene, vil sikre 
kompetanseoverføring og felles forståelse av helseutfordringer fra både 
helseforetak og kommunehelsetjenesten.

5) Ansvar for finansiering? Kommentar: Delt ansvar mellom stat, kommune og 
fylkeskommune

6) Instanser utenfor utdanningsinst. Kan ha en rolle i gjennomføringen av 
tiltak. Kommentar: Her bør det etableres felles FOU (Forskning og
undervisning) enheter som et samarbeid mellom kommuner, sykehus og 
utdanningsinst. Dette vil sikre at kommunene får deltatt i forskning, og det er 
mulig å felles forskningsprosjekter. En felles FOU enhet vil også sikre 
utarbeiding av felles prosedyrer og at oppdatert kunnskap når ut til både 
sykehus og kommunehelsetjenesten.
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Kommentarer punkt 1.: 

Kommentar til kompetansefelt 1.2:
Savner viktige diagnosegrupper som palliativ omsorg og hjerte og kar sykdom samt 
kompetansefelt innenfor akutt pleie/ behandling.
Dette er fagfelt som i dag utgjør store pasientgrupper og som i stor grad krever 
samhandling mellom kommuner og sykehus.

Kommentar til 1.3 mål og utfordringer.

Et viktig mål er også å redusere et eksisterende kompetanse gap mellom kommune 
og sykehus. Nytt ansvarsområde for kommunene innebærer at det må utarbeides 
strategier som inkluderer gode kompetanseplaner for alle faggrupper. Flere av de 
ansatte innenfor helsetjenester bør også ha spesialistutdanning. Skal kommunene 
lykkes i å rekruttere og å videreutdanne fagpersonell må det på plass arenaer der 
faglig utvikling er i fokus. Og det må legges til rette for at kompetanseoverføring, og 
opparbeiding av breddekompetanse er mulig å gjennomføre. Det må også på plass 
rutiner der faggruppene jobber i team og, tettere opp mot hverandre.
Krever at det settes av tid til nødvendig opplæring, kursing, hospitering, samt at det 
også satses på rekruttering av spesialisert personell med erfaring.

2.3 E læring
Et viktig tiltak, men krever at man har tilgang til data. For Vefsn kommune vil dette 
innebære kostnader knyttet til oppgradering av datasystem og e mail tilgang til alle 
ansatte samt ledige datastasjoner. Det vil også være nødvendig med grunnopplæring 
i data til alle ansatte. Det må også legges inn studietid i arbeidstiden.

2.4 samarbeid mellom kommuner

Interkommunalt samarbeid om helsetjenester er utfordrende, men viktig om man skal 
sikre lik tilgang til helsetjenester av god kvalitet i alle kommuner. Det synes å være 
enighet i at det kan være flere fordeler med å bygge opp felles tjenester som for 
eksempel et øyeblikkelig hjelp tilbud, og ambulante team innenfor flere fagfelt, men 
avstander og frykten for å miste fagkompetanse i eget nær tilbud i de enkelte 
kommunene forhindrer og/ eller forsinker utvikling av slike felles tjenester.
Erfaringer gjort i Vefsn kommune viser at det er krevende å få til interkommunale 
avtaler om oppbygging av tjenester som kan bidra til at nødvendige og stabile faglige 
fellesarenaer etableres.  
Økt fokus på interkommunalt samarbeid – utveksling av spesialisert personell, felles 
kompetansebaser, felles ambulante team, samarbeid om legevakt, interkommunale 
fagnettverk, videobaserte møtepunkt er også tiltak som bør komme på plass nå som 
samhandlingsreformen er i ferd med å innføres. Dette vil kun være mulig å 
gjennomføre via et regelverk som stimulerer til samarbeid. Gjerne knyttet til 
økonomiske insentiver.
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Det synes også å være positivt om sykehus og kommune i noen tilfeller kan dele på 
fagstillinger som sykepleiere (lege, fysio, ergo, omsorgsarbeidere). Dette både 
motiverer og gjør det lettere å samhandle om flere felles oppgaver. Dette vil også 
kunne være med å dempe konkurransen som vil oppstå om fagpersonell mellom 
sykehus og kommune etter hvert som mangelen på helsepersonell som sykepleiere, 
leger og omsorgsarbeidere tiltar.

Folkehelsekoordinator, kreftkoordinator og frisklivs sentraler er felt som med fordel 
kan bygges opp som interkommunale tjenester.

Dersom man ikke lykkes med interkommunalt samarbeid der man samler
fagkompetanse og felles ambulante team kan det bli vanskelig og etablere og å tilby 
like helse tjenester av høy kvalitet til alle innbyggere, uavhengig av hvilken kommune 
de bor i.

2.6 kompetansebehov

Pasientene som kommunene nå selv skal håndtere er sykere og mer krevende enn 
det som har vært tidligere. Den største pasientgruppen er kronikere og gjerne 
multisyke som krever mer tilrettelegging og oppfølging enn andre pasientgrupper.

For å kunne rekruttere nødvendig fagkompetanse, og innfri krav om å etablere 
øyeblikkelig hjelp tilbud, rehabiliteringstilbud, ambulerende team, læring og 
mestringstilbud med mer, er det avgjørende at kommunene klarer å bygge opp faglig 
sterke arenaer, og i større grad en før samarbeide om oppbygging av kompetanse. 
Dette krever både god økonomi og gode strategier.

Pasienttilfellene som kommunene i dag håndterer er ofte kompliserte og 
sammensatte, og det krever i mange tilfeller at personell har spesialistkompetanse 
for å imøtekomme pasientenes behov. Dersom man skal lykkes i å bygge opp 
helsetjenester av høy kvalitet og med bakgrunn i behov, må vi i stor grad ta 
utgangspunkt i aktuelle livsstilssykdommer som kreft, diabetes, KOLS, overvekt, 
demens, hjerte og kar sykdommer med mer. Dette krever at personell har 
videreutdanning innenfor aktuelle fagfelt.  Videreutdanning, kompetansehevende 
kurs og undervisning av helsepersonell er nødvendig, men skal man kunne utvikle 
helsetjeneste tilbud av god kvalitet, er det også viktig at kommunene har mulighet for 
å rekruttere erfarent personell med spesialist bakgrunn.(jfr..kommentar til 1.3) Dette 
krever at kommunene kan etablere faglig sterke arenaer der helsepersonell får 
utvikle fag og brukt sin kompetanse. 

Etablering av ambulerende team som jobber opp mot øvrig helsepersonell i 
kommunene vil kunne bidra til overføring av kompetanse og økt breddeerfaring 
generelt, men også dette betinger at det ambulerende teamet har en sterk fagarena 
der det er rom for utvikling og samhandling mellom kommune og sykehus.

I startfasen av etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud i Vefsn kommune har 
det vært tilstrekkelig med søkere på ledige sykepleierstillinger, og to av søkerne har 
bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten. Spesialistsykepleier intensiv, med bred 
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erfaring fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er ansatt som 
fagleder, og skal være med å bygge opp tilbudet samt delta i oppbygging og 
planlegging av kompetanseplaner. Tilskudd som blir gitt kommunen for å etablere 
tilbudet dekker lønn til sykepleiere som er ansatt for å sikre at tilbudet er bemannet 
med sykepleier 24/7. Andre merkostnader må kommunen i stor grad dekke selv.

Viktige årsaker til at sykepleierne som er ansatt i nytt øyeblikkelig hjelp tilbud ønsker 
å jobbe i kommunen fremfor på sykehus:

1) Stillingen er fast
2) 2 delt turnus der vaktbelastning er mindre da kommunen har egne nattevakter.
3) Fokus på fagutvikling og nødvendig kursing/ opplæring
4) Pasientgruppene er tilstrekkelig faglig utfordrende

Underskudd på fagkompetanse vil også i nær fremtid føre til større konkurranse om 
fagressursene. Skal kommunene kunne klare å rekruttere nok fagpersonell betinger 
dette at kommunene har like sterke fagarenaer som spesialisthelsetjenesten.

Legene har fått økt ansvar til oppfølging av øyeblikkelig hjelp pasienter. Dette 
innebærer at kommunale leger skal lage behandlingsplaner og følge opp pasienter 
som legges inn i tilbudet i større grad en før. Dette er ressurskrevende og det er også 
her nødvendig å tilrettelegge slik at legene har mulighet for å kunne tilegne seg 
nødvendig kunnskap for å kunne følge opp pasientene på en trygg måte. Det blir 
spesielt utfordrende for legevakt som ikke nødvendigvis har tilgang til pasientenes 
journal å følge opp disse pasientene 
Et øyeblikkelig hjelp tilbud krever dessuten at kommunen til en hver tid har ledig 
kapasitet som kan sikre rullering på øyeblikkelig hjelp senger.

3. Strategier utarbeidet i fase 2:
Tiltaksområde 1 - 5

Foreslåtte tiltak støttes, men økning av antall studieplasser alene er ikke tilstrekkelig 
for å dekke behov for fagkompetanse

Konkrete rekrutteringsplaner synes å være en viktig strategi for å utvikle gode 
helsetjenester og for å sikre tilgang til fagkompetanse.

En rekrutteringsplan bør også inneholde tiltak som kan være med på å rekruttere 
tilbake sykepleiere og omsorgsarbeidere som har sluttet i yrket, samt forhindre flukt 
fra yrkene.

Hver tiende sykepleier sier at de vil forlate yrket, i følge en undersøkelse i regi av 
Norsk Sykepleierforbund. Det er også bekymringsfullt at det i Ifølge Kommunal 
Rapport er 7.850 sykepleiere som vil forlate yrket hvis de får en annen mulighet. 
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Import av utenlandske sykepleiere kan bidra til å dekke litt av behovet for 
sykepleiere, men Sykepleiere er ingen eksportvare. Norge bør ikke være et land som 
tappe andre land for sykepleiere, vi bør i hovedsak satse på å utdanne nok 
sykepleiere selv. For å sikre rekruttering til sykepleier/ omsorgsarbeider og 
nødvendig videreutdanning må det gjøres mer attraktivt å ta utdanning. Lønn og 
turnus belastning er viktige virkemidler.

Oppgavefordeling er mye debattert: Hva brukes sykepleieren til? Mangel på 
sykepleiere gjør det nødvendig å etablere rutiner som sikrer effektiv drift. Dersom 
sykepleieren skal kunne ha mulighet og å utøve sykepleie av god kvalitet, og å kunne 
utvikle seg innen sitt fag, er det nødvendig at arbeidsgiver også utarbeider konkrete 
stillingsbeskrivelser, og ansetter andre yrkesgruppe til å gjøre oppgaver som ikke 
nødvendigvis kommer inn under sykepleieoppgaver. Det er nevnt at ergoterapeut og 
fysioterapeut kan ha positiv betydning ved sykepleier- og helsefagarbeider mangel, 
men ingen av de nevnte yrkesgruppene kan erstatte sykepleiere og eller 
omsorgsarbeidere og den tjenestene disse yrkesgruppene utøver. I tillegg vil dette 
forringe den tjenesten fysioterapeut og ergoterapeut er ansatt for å gjøre. 

Rekrutteringsteam som reiser rundt og informerer på ungdomsskoler samt holder 
stands ved arbeidsmesser kan bidra i rekrutteringsøyemed.

Initiere videreutdanning av sykepleiere med fordypning på flere felt – Sykepleieryrket 
er i stor grad erfaringsbasert. Kompetanse og breddeerfaring utvikles i stor grad 
parallelt med kursing, videreutdanning og erfaring. Det kan bli svært utfordrende for 
kommunene å legge til rette for nødvendig praksis som sikrer breddeerfaring. 

Breddeerfaring betinger også at sykepleiere og annet helsepersonell er motivert for å 
utvikle seg faglig. 

Å løfte fagområder til mastergrad nivå kan være positivt, men det betinger gode 
stipendordninger og interesse for å ta en mastergrad.

Det vil være et godt tiltak å opprette felles FOU enheter mellom sykehus, kommune 
og høyskole, noe som vil sikre felles forskning og lik utarbeiding av prosedyrer og 
rutiner. Dette vil igjen sikre at pasientgrupper følges opp likt, uavhengig om de mottar 
tjenester fra kommune eller sykehus. Like rutiner og prosedyrer vil også gjøre det 
lettere å hospitere mellom enheter og mellom kommune og sykehus. 

Skal kommunene klare å rekruttere spesialisert kompetanse er det også av betydning 
at sykepleiere som har spesialistutdanning har relevante utfordringer og 
arbeidsoppgaver.

Unngå videreføring av det økende kompetanse gapet som i dag eksisterer mellom 
sykehus og kommune og mellom store og små kommuner – fellesarena for 
kompetanseutvikling, flere praksisplasser i spesialisthelsetjenesten er en 
nødvendighet.
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Lik behandling, like tjenester/ innhold. Hospiterings muligheter bilateralt mellom 
kommune og sykehus kan med fordel systematiseres. Dette vil ha stor betydning for 
breddekompetanse og vil også øke forståelsen for hvilke muligheter og 
arbeidsoppgaver man har i de ulike helsetilbudene, samt bidra til utarbeiding og 
praktisering av rutiner og prosedyrer.

Det tar tid å bygge opp kompetanse og breddeerfaring. Tilrettelegging med mulighet 
for videreutdanning og kursing er viktig, men ikke tilstrekkelig alene da erfaring har 
stor betydning for hvordan den enkelte utvikler seg faglig. Skal man lykkes krever det 
gode strategier og systematisk gjennomføring.

Tilbakemeldinger gitt av ansatte: Mulighet for flere 100 % stillinger og 
turnusordninger som reduserer vaktbelastning, samt økt grunnbemanning vil være
viktige tiltak både for å kunne rekruttere utenlandske-, og Norske sykepleiere. I tillegg 
er det i dag vanskelig å få fast jobb da det i hovedsak er vikariater som lyses ut. Ofte 
er dette i tillegg deltidsstillinger. vikariater er lite attraktive stillinger som medfører stor 
gjennomtrekk av sykepleiere/ pleiepersonell som gjerne skifter jobb så snart de får et 
bedre jobbtilbud. 

Vikariater og deltidsstillinger har også betydning av sosial karakter. Er man 
delitidsansatt i vikariat vil man kunne få problemer med blant annet å skaffe seg lån 
til bolig, da banken krever at man har fast jobb. I tillegg påvirker det i stor grad 
familieliv. Om man som arbeidstaker er avhengig av ekstravakter for å jobbe 100 %, 
blir arbeidstiden lett uforutsigbar, noe som igjen er ugunstig for familieliv og også kan 
ha negativ effekt på helse. Belastningen er kanskje størst for aleneforsørgere. Økt 
grunnbemanning, og mer definerte arbeidsoppgaver yrkesgruppene i mellom vil gjøre 
det mulig å utarbeide gode turnuser og samtidig også gi rom for fagutvikling.
Deltidsarbeid er også negativt for kontinuitet i arbeidssammenheng, og det kan også 
ha betydning for utvikling av sosiale relasjoner til kollegaer og følelse av redusert 
tilhørighet og lojalitet til arbeidsgiver.

Å endre krav om 2 års erfaring for sykepleiere før de tar videreutdanning bør ikke 
endres. Henviser til at sykepleie i stor grad er erfaringsbasert. En nyutdannet 
sykepleier har ikke dybdeforståelsen i faget, noe som er nødvendig for å kunne bli 
spesialist.

Sykepleiersammensetning i et kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud og til dels også i 
andre kommunale helsetjenester bør inneha sykepleiere med ulik spesialisering for å 
sikre tverrfaglig og høy kvalitet på tjenesten. Dette innebærer at det utarbeides 
kompetanseplaner som sikrer at fag grupper spesialiserer seg. Dette vil også øke  
mulighet for kompetanseoverføring. Gode stipendordninger er en tilbakemelding som 
sykepleiere selv har rapportert inn er et nødvendig tiltak som m å på plass for at 
videreutdanning skal være aktuelt. Det har også betydning at det er mulig å ta 
videreutdanning i sitt nærmiljø, da mange har familie og barn som gjør det vanskelig 
å reise langt av sted for å ta videre utdanning.
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Et øyeblikkelig hjelp tilbud krever også behov for kompetanseheving til allmennleger i 
kommunen. Legene skal lage behandlingsplaner og følge pasienten over lengre tid 
enn tidligere. I Vefsn Kommune er 6 av 10 allmennleger spesialister i 
allmennmedisin, og to andre har signalisert at de kommer til å begynne med sin 
spesialisering innen 1-2 år.  Kommunen har derfor pr. i dag et høyt antall 
allmennleger med spesialisering. Kommunen mangler likevel søkere til ledig stilling 
som kommuneoverlege.

Bruk av frivillige – kan også med fordel bli mer systematisk og regulert. Frivillig arbeid 
er en viktig ressurs for kommunene, og er med på å sikre holistisk oppfølging av 
pasientene. 

Skolering av ledere i kommunene er også avgjørende for utvikling. Da det er 
avgjørende at ledelsen forstår betydning av oppbygging av kompetanse og 
nødvendige tiltak. 
Manglende fagkunnskap og manglende forståelse for at det eksisterer et behov for et 
kompetanseløft vil fungere som en brems på utvikling og dermed også redusere 
kvalitet på tjenestene som gis.
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Kort sammendrag av tiltaksplan2014 -2016:

Kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen.

Strategi og tiltaksplan for å møte kompetanseutfordringer som følge av 
samhandlingsreformen.
Kommunene har fått utvidet ansvar hva angår medisinsk oppfølging og behandling 
av pasienter som tidligere har mottatt behandling av spesialisthelsetjenesten, samt 
også økt ansvar for ferdigbehandlede pasienter og rehabiliteringstilbud.

Behov for å tilpasse kapasitet og innhold i grunn – og videreutdanningen av 
helsepersonell, og å styrke utdanningen. Det er foreslått tiltak der ansvar for 
gjennomføringen ligger i utdanningsinstitusjonene/ og eller i helsetjenesten selv 
(Helseforetak / Kommune)

Tilgang på arbeidskraft, høy forsørgerbrøk, ustabil tilgang på fagkompetanse, vanskelig å etablere et 
stort nok fagmiljø. Mangel på sykepleiere med relevant videreutdanning/spisskompetanse –
Utvikling og endrede behov i helsetjenestetilbud vil kreve stadig mer spisskompetanse og 
breddekompetanse (helhetsforståelse for faget). Spesielt små kommuner vil sannsynligvis kunne 
nyttiggjøre seg personal med breddekompetanse, med tanke på rullering mellom ulike 
arbeidsområder.

Langsiktig rekrutteringsstrategi, særlig viktig i små kommuner – kompetanseløftet 2015 – knyttet til 
tiltak som videre- og etterutdanning for personell uten helse- og sosialutdanning.

Lokalt tilrettelagt og nært samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og kommunene er også viktig 
suksessfaktor. Tettere samarbeid mellom kommune og høyskole.

Interkommunalt samarbeid ø hjelp senger
Samarbeid om legevakt – flere kvinnelige leger – aktualiserer behov for å utvikle interkommunale 
samarbeid om legevakt

Mindre kommuner deltar i liten grad i faglige nettverk, deltar heller ikke i ambulante team.
Stort misforhold mellom antall utdannet helsefagarbeidere og faktisk behov (forventet underdekning 
etter 2020 på 57 000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere). Behov for ufaglærte øker derfor da 
dramatisk. Høyere antall årsverk innen for helsefag arb. I nord enn landet for øvrig tilsier også at 
rekrutteringsutfordringer blir størst i denne landsdelen.

De kommunene som har lykkes i å utdanne flere helsefagarbeidere har jobbe systematisk over lang 
tid for å motivere ansatte til å bli faglærte – avhengig av ”rett person på rett sted” som har fokus på 
kompetanseheving, og stort engasjement og gir nødvendig oppfølging. St. Olavs modell gir 
omsorgsarbeidere mulighet for praksis fra sykehus – nyttig i samhandlingsperspektiv.
Sykehusene blir mer og mer spesialiserte og det kan synes som at det ikke er plass for 
omsorgsarbeidere i spesialisthelsetjenesten. 

Mangler strategier for rekruttering av utenlandske sykepleiere, store forskjeller i kvalifikasjoner mellom 
norske og utenlandske sykepleiere, språk, kommunikasjon og kulturkompetanse utfordrende for pleier 
og pasient.
Rekrutteringstiltak utenlandske sykepleiere: lønn, status og tilgang til medisinsk utstyr.
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Forslag til tiltak:
Rekruttere og utdanne mange nok fagutdannede i helsetjenesten ved systematisk og langsiktig 
arbeid. Flere 100 % stillinger, bedre turnusordninger, strategi for bruk av utenlandske arbeidstakere –
krever tett samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner/ utdanningsinstitusjoner, fylkesmann. 

I Norge : ikke mulig å skaffe spesialisert personell til alle oppgaver, er derfor viktig å styrke 
generalistkompetansen. ( Avhengig av at det er mulig å få bredde kunnskap i nærmiljø ?)

Strategier og tiltak:

 Utvikle samspillarena – helsefaglige utdanninger og helsetjenesten.
 Utvikle høyere helsefaglige grunn- og videreutdanninger i Nord Norge.
 Utvikle kunnskaps- og kompetanseoverføringer som samhandlingsvirkemiddel.
 Utrede kompetanseutfordringer i små kommuner.
 Utrede utvikling av undervisningstiltak om pasientsentrert helsetjeneste.
 Opplærings- og utdanningsbehov for leger i primærhelsetjenesten som følge av 

samhandlingsreformen

Befolkningsutvikling: Prognoser viser at forsørgerbrøken i Nord Norge vil falle til under 2, og at kun 9% 
av kommunene vil ha en forsørgerbrøk over 3. Nordland har den eldste befolkningen.
38 av 44 kommuner i Nordland har folkehelsekoordinator, men det er store variasjoner i hvordan 
kommunene praktiserer innhold i en slik stilling. Kommunene samarbeider i liten grad om 
frisklivssentraler..
To tredjedeler av de nordnorske kommunene har årsverk til psykiatrisk sykepleie, tilsvarende for 
geriatri. Det er de minste kommunene som mangler videreutdanning innenenfor sykepleie. 1 av fem 
kommuner har diabetessykepleie. Kun to kommuner i hele Nord Norge har  KOLS / lungespl. Nordland 
ligger langt under lands gjennomsnitt dekning av ergoterapeut.

Kommunene organiserer seg ulikt for å utnytte ressursene bedre: 

Ulike modeller: Deling av personellressurser mellom kommuner, etablering av interkommunale 
ambulante team, etablering og/ eller drift av fagnettverk, utvikling av tvillingkompetanse, og utvikling av 
interkommunalt samarbeid med utdanningsinst. I forhold til praksis.
Fire av fem nordnorske kommuner har satt i verk kompetanseheving for ansatte for å styrke og utvikle 
omsorgen for pasienter med langvarige lidelser (kronikeromsorg – demens, kreft, psykiatri)

Rekrutteringsutfordringene er størst i forhold til sykepleiere og spesialsykepleiere.

Utfordringer for fastlegene som får nye oppgaver og økt ansvar. Høyere andel kvinnelige leger som 
gjerne har deltidsstilling innebærer større rekrutteringsutfordring for kommunene. Andel godkjente 
spesialister i både allmennmedisin og samfunnsmedisiner synkende.
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Høring - Prosjekt kompetanseutfordringer som følger av 
samhandlingsreformen - Høringssvar fra Sametinget 

 
Sametinget viser til høring om kompetanseutfordringer som følger av 
samhandlingsreformen og påfølgende tiltaksplan. Sametingsrådets utgangspunkt i dette 
arbeidet har vært å tilse hvordan man ivaretar kompetansebehovene man har for å kunne gi 
samiske pasienter et likeverdig tilbud. 
 
Sametinget mener at planen gir en god oversikt generelt på kompetansebehovet i Nord-
Norge. Men Sametinget vil samtidig presisere at det mangler en oversikt/refleksjon over 
kompetansebehov som er tilstede for å kunne gi samiske pasienter en språklig og kulturelt 
tilpasset behandling og omsorg. 
 
Samiske tjenestemottakere har rettigheter regulert i norsk lov og internasjonale 
konvensjoner som blant annet gjelder rett til nødvendig hjelp og informasjon på samisk. 
Myndighetene har, som følge av ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 25, ansvar for å sikre samer 
som urfolk tilgjengelige og tilfredsstillende helsetjenester. Kunnskap om samisk språk og 
kultur er grunnleggende i møte mellom samer og fagpersonell. God kommunikasjon og 
gjensidig forståelse er nødvendig for å kunne gi forsvarlige forebyggende tjenester og 
behandling.  
Dette er også beskrevet som en del av helseutfordringene i det 21. århundret i Meld. St. nr 
34 (2012 – 2013): Folkehelsemeldingen. 
 
I Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fremgår det også at samiske pasienters 
eller brukeres behov for tilrettelagte tjenester må vektlegges ved utforming av tjenesten. 
Dette gjelder også den enkeltes utvidede rett til bruk av samisk språk i helse- og 
omsorgstjenesten etter samelovens § 3-5.  I de overordnede føringene i 
oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord står det at 
samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres 
fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas.  
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Tjenestene skal ta hensyn til den samiske befolkningens økonomiske, geografiske, sosiale og 
kulturelle forhold, og til tradisjonelle forebyggende metoder, behandlingspraksis og 
medisiner. FNs barnekonvensjon, artikkel 30 gir utvidede rettigheter til samiske barn. 
 
Sametinget er positiv til beskrivelsene og anerkjennelsen om at det er et behov for å 
rekruttere og stabilisere samiske fagfolk. Dette må styrkes for å oppnå myndighetenes mål 
om likeverdige helse- , sosial- og omsorgstjenester for den samiske befolkning.  
 
Vår oppfatning er at det er manglende rekrutterende og stabiliserende tiltak for å utdanne, 
videreutdanne og stabilisere helsepersonell med samisk språk og/eller kulturkunnskap. 
Helsepersonell har ofte liten eller ingen kunnskap om samisk språk og kultur. Noe som fører 
til at de har begrenset mulighet til å fange opp og vurdere samiske pasienters behov for 
likeverdige og tilrettelagte tjenester.  
 
I rapporten fremgår det at det er behov for mer målrettede egnede virkemidler enn samisk 
kvote hvis man ønsker å rekruttere helsepersonell til ledige jobber og få disse til å bli 
værende i samiske kommuner. Sametinget vil påpeke at det er viktig å se helheten i 
kvoteordningen. Det er behov for samiske leger i alle deler av helsevesenet, ikke bare i 
primærhelsetjenesten.  
Kvoteordningene oppleves som positive rekrutteringstiltak. Kvoteordningene har bl.a 
bidratt til å rekruttere flere samiske leger og andre fagfolk der kvoteordningene har vært 
utprøvd. Dette har vært svært viktig, spesielt med tanke på utvikling av 
spesialisthelsetjenester med utgangspunkt i samisk språk og kultur, deriblant SANKS - 
Samisk nasjonalt kompetansesenter. 
 
Sametinget er derimot enig i at det er behov for flere samiske fagfolk i 
kommunehelsetjenesten. Sametinget savner en tiltaksplan som også inneholder 
rekrutterings og stabiliseringstiltak for helsepersonell med samisk språk og/eller 
kulturkunnskap i tillegg til kvoteordningene. 

  
Sametinget ser at satsinger for oppfølging av samhandlingsreformen innefor ulike felt 

igangsettes i ulike deler av landet, og i regionale helseforetak. Dette er positivt. Men 

sametinget ser dessverre at samiske pasienters behov ofte blir utelatte og usynlige når man 

finner løsninger. Der man etablerer spesielle tiltak knyttet til samiske pasienter, så er 

ansvaret ofte lagt til enkelte fagpersonell. Dette må følges tettere opp med en plan for 

utdanning av fagpersonell som innehar samisk språk og/eller kulturkompetanse for å sikre 

likeverdige helse- , sosial- og omsorgstjenester for den samiske befolkning. 

 

Sametinget ønsker videre å vise til sentrale dokumenter som omhandler behovet for 

samisk språk og kulturkompetanse i helsevesenet. 

”Regjeringens handlingsplan for samiske språk påpeker at likeverdige helse- og 
omsorgstjenester forutsetter at samiske pasienter blir møtt med kompetanse i samisk språk 
og kultur. Kunnskap om og kompetanse i samisk språk og kultur er avgjørende for å utvikle 
gode pasientforløp. Muligheten til å bruke eget språk er særlig avgjørende for et godt 
resultat på områder som rehabilitering, forebygging av kroniske sykdommer, læring og 
mestring, rusproblemer og psykisk helse. Det er behov for utdanning av samiske fagfolk og 
tilstrekkelig utbygd tolketjeneste. Den samiske befolkning skal bli møtt av fagpersonell som 
har kompetanse på samisk språk og kultur.” (Folkehelsemeldingen)  
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Det er en utfordring at personell har for lite kunnskap om samisk språk og kultur. Personer 
som får demens, og som har en samisk språklig og kulturell identitet, kan i løpet av 
sykdomsperioden etter hvert tape sitt andre språk, norsk. Hvis det ikke finnes personell som 
har kompetanse på samisk språk og kultur, kan det lede til manglende forståelse, udekkede 
behov og isolasjon. 
Språk og kommunikasjon er også en viktig faktor i forhold til kvalitet og pasientsikkerhet. 
En forutsetning for kvalitet og sikkerhet for pasienten er at pasient og behandler forstår 
hverandre. Det gir grunnlag for informasjonsutveksling som er nødvendig for å kunne gi den 
beste og rette behandlingen. Risiko for feilbehandling og dårlig kvalitet på behandlingen 
øker når kommunikasjonen mellom pasient og behandler er dårlig. I arbeidet for best mulig 
kvalitet på tjenestene skal det legges vekt på kommunikasjon og språk. En forutsetning for 
kvalitet og sikkerhet for samiske pasienter er en helse- og omsorgstjeneste som har 
kunnskap om språk og kulturforståelse. 
 
I de fleste av de prioriterte tjenestene er språket et avgjørende verktøy for likeverdige 
tjenester. Det være seg innen fagene geriatri/demens, lærings og mestring, rehabilitering, 
eller psykiatri.  Sametinget mener at man bør ha en tiltaksplan som også ivaretar de 
lovpålagte oppgavene som helseforetakene har fått for å sikre likeverdige helsetilbud til den 
samiske befolkningen.  
 
Sametinget ønsker å uttale seg om spørsmålet som er stilt spesielt til 
utdanningsinstitusjonene: 
Til grunn for strategiarbeidet har vært en antakelse om at 15 % av studieplassene innenfor 
helsefaglig utdanning, bør ligge i Nord-Norge.  Sametinget støtter dette.  Det vil være svært 
nødvendig å ha ambisjoner om å ha et måltall som ligger over befolkningstallet på grunn av 
behovet for fagarbeidere med samisk språk og kulturkunnskap. Man må strekke seg langt 
for å oppnå likeverdige helse- , sosial- og omsorgstjenester for den samiske befolkning i hele 
landet.  
 
Sametinget vil til slutt trekke frem viktigheten av å ha et fokus på kunnskapsgrunnlaget til 
helse-, sosial- og omsorgsarbeidere. I Stortingsmelding om utdanning for velferdstjenestene, 
og Folkehelsemeldingen fremgår følgende: 
”Kunnskap om samiske samfunnsforhold, samisk språk og kultur er nødvendig for å påvirke 
helsen til den samiske befolkning i positiv retning. Både i et folkehelseperspektiv og for å gi 
det samiske folk en likeverdig helse- og sosialtjeneste, må høgskolene og universitetene 
implementere undervisning i folkerettslige rettigheter og forpliktelser (som ILO konvensjon 
169 og Barnekonvensjonen) i kunnskapsgrunnlaget til framtidige helse- og sosialarbeidere.” 
 
I tillegg kan det være viktig med erfaringsdeling fra etablerte samiske institusjoner som 
SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter og Samisk Helseforskning. Å ha en dialog med 
samiske brukerorganisasjoner og samiske fagorganisasjoner vil etter Sametingets vurdering 
også være viktig. 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Lisbeth Vesterheim Skoglund Jo Morten Kåven 
fágajođiheaddji/fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
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Svar på høring - Prosjekt kompetanseutfordringer som følger av samhandlings-
reformen

Høringen var mottatt i UNN 7.5.13 og ble distribuert til klinikker/stabssentra for videreformidling til 
aktuelle fagmiljø. Følgende har levert innspill:

 Rehabiliteringsklinikken ved klinikksjef Kari Holthe, tlf. 776 27919
 Barne- og ungdomsklinikken ved klinikksjef Elin Gullhav, tlf. 776 26344
 Klinisk utdanningsavdeling, Fag- og forskningssenter ved avdelingsleder Hege R. Persson, 

tlf. 776 69278
 Diagnostisk klinikk ved klinikksjef Gry Andersen, tlf. 776 45335
 Arbeidsmiljøsenteret, Hjerte- og lungeklinikken, ved klinikkleder Kristian Bartnes og avdelingsleder 

Jan Haanes, tlf. 776 27363

Vi følger saken med stor interesse og håper at vedlagte høringssvar kan være et nyttig bidrag i det videre 
arbeidet med tiltaksplaner og strategien. 

Ved spørsmål bes tatt direkte kontakt med angitte ansvarlige.

Med vennlig hilsen

Einar Bugge 
Fag- og forskningssjef

Petra Gabriele Pohl
Rådgiver

Kopi til:
Elin Gullhav
Hege L. R. Persson
Kristian Bartnes og Jan Haanes
Kari Holthe

Side 52



Side 2 av 2

HØRINGSINNSPILL FRA UNN HF                                                        Vedlegg
Prosjekt kompetanseoverføringer som følger av samhandlingsreformen

Rehabiliteringsklinikken 

Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3. september 2012

1. Er statusbeskrivelsen og vurderingene i rapporten som helhet dekkende?
En oppfatter at statusbeskrivelsen med foreslått anslag på behov for ergoterapeuter i fremtiden ikke er 
dekkende.
Rapporten mangler statusbeskrivelser for logopeder og sosionomer som er viktige aktører i rehabilitering 
både i og utenfor sykehus/helseinstitusjoner.

2. Redegjør evt. for de områder der dere mener det foreligger mangler og gi en begrunnelse for dette.

Logopeder
Logopeder jobber i sykehus, private rehabiliteringsinstitusjoner, distriktsmedisinske senter og 
kommuner. Det er stor mangel på logopeder både i og utenfor institusjoner, og da i særdeleshet i 
kommunene. Som eks kan nevnes at DMS på Storslett har vært uten logoped lenge (ett år?) noe som er et 
resultat av for lav utdanningskapasitet ift. behovet i vår landsdel.

Logopeder i sykehus jobber med personer som av ulike årsaker har afasi, stemme-, spise- og 
svelgvansker, både barn, voksne og eldre. I sykehuset har de spesialistkompetanse innen: Dysfagi som 
innbefatter diagnostisering, tilrettelegging og tiltak for å bedre/kompensere. De jobber også ift språk og 
talevansker hvor det inngår: diagnostisering, tilrettelegging, trening og utredning for alternativ 
kommunikasjon ved å bruke kommunikasjonshjelpemidler. 

I kommunene reguleres fagområdet av voksenopplæringsloven. I kommunene jobber logopedene med 
samme brukergruppe; barn, voksne og eldre. 

Som nevnt tidligere er det stor mangel på logopeder. Det er nylig startet utdanning ved UiT i Tromsø og i 
Bodø og da vil det på sikt bli en bedring i situasjonen. I og med at logopeder er viktige aktører i 
rehabilitering av barn, voksne og eldre skulle også status for deres fag vært tatt med i rapporten.

Sosionomer
Sosionomer har kompetanse og arbeider innenfor folkehelsearbeid, habilitering/rehabilitering, diabetes, 
kreft, KOLS, geriatri, rus, psykiatri (de 9 områdene som er vurdert) med unntak av smittevern. Derfor 
mener vi at også statusbeskrivelsen av kompetanseutfordringer sett ift samhandlingsreformen skulle 
omfattet sosionomer. Sosionomer i somatiske sykehus er helsefagarbeidere som er godt kvalifisert og 
som fyller en helt nødvendig rolle i et helhetlig pasientforløp i et tverrfaglig kompetansefelt. De arbeider 
på delegasjon fra lege under spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgsloven for kommunene. 
Alle sosionomer har grunnutdanning ved sosialhøgskole, og de fleste har videreutdanning; primært 
innenfor psykisk helse, familieterapi, kognitiv terapi, rehabilitering, veiledningspedagogikk mm. 

Sykehussosionomenes særlige styrke er kunnskap både om medisinske diagnoser og kunnskap om 
hvordan sosiale forhold virker inn på, påvirker uttrykk og forløp og sosiale konsekvenser av sykdom, det 
vil si sosial helse.  Det er stort behov for samarbeid med en tilsvarende tjeneste i kommunene. Vi mener 
at slike kommunale tjenester foreløpig er manglende utbygd, og at sosialfaglig helsepersonell ved 
kommunale oppfølgings- og rehabiliteringstjenester, og NAV sosial i kommunene kunne fylle slike 
funksjoner. 
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Samhandlingsreformen har medført økt fokus på folkehelsearbeidet i kommunene, og sosionomer har 
kompetanse på dette feltet innenfor sosial helse gjennom sin utdanning. Samhandling og brobygging 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er viktig for å koordinere og videreføre 
sosialt arbeid på tvers av nivåene. 

Ergoterapeuter
Rapporten konkluderer med: Det forventes et overskudd av ergoterapeuter i perioden fra nå og frem til 
2035. Hvis forutsetningen i samhandlingsreformen legges til grunn, vil etterspørselen trolig vokse noe 
svakere slik at det blir en tilnærmet balanse frem mot 2035. 
Dette er en konklusjon som fagmiljøet i UNN ikke stiller seg bak, og ser med stor bekymring på da vi ut 
fra vår kjennskap til dagens situasjon i kommunene i Nord-Norge og samhandlingsreformens intensjoner 
vil hevde at det i likhet med fysioterapi vil bli mangel på ergoterapeuter i fremtiden.

Begrunnelse
Allerede dagens mangel på ergoterapikompetanse i kommunene i Nord-Norge påvirker vårt arbeid i 
UNN og det er til tider merkbart for de pasientene som overføres til videre oppfølging i de kommunene 
som ikke har ergoterapeuter ansatt. I vårt arbeid med å overføre pasienter til de kommunene som ikke har 
ergoterapeut opplever vi at det er problemer med oppfølging av den behandlingen ergoterapeuter har 
startet opp i sykehuset. 

Konkret er det slik at kun 12 av 25 kommuner i Troms har ergoterapeut ansatt. Vi erfarer også at det er 
underdekning på ergoterapeuter i de kommunene som har ergoterapeuter ansatt. Deres ressurser blir da 
ofte prioritert til kartlegging og formidling av tekniske hjelpemidler, noe som kun er en liten del av de 
oppgavene de kan bidra med. Den unike kompetanse som ergoterapeuter besitter, bør også brukes i 
forhold til hjemmerehabilitering, forebyggende besøk hos eldre, arbeidsrehabilitering og utredning og 
behandling av barn. I tillegg er kognitiv rehabilitering et område som veldig få i kommunene har 
kompetanse på. Dette er også et felt som ergoterapeuter kan bidra med. 

I forhold til behov for ergoterapeuter i fremtiden, fremheves det i NOU 11/11 ”Innovasjon i omsorg” på 
side 124 at det forventes et behov for tredobling av tallet på ergoterapeuter. 
Blant annet på grunnlag av nevnte NOU melding og Stortingsmelding om Folkehelse, vil det til våren 
komme en Stortingsmelding som vil synliggjøre behovet for ergoterapeuter i fremtiden. 

Samhandlingsreformen pålegger kommunene å ivareta flere oppgaver enn tidligere. For at kommunen 
skal kunne ivareta sine økende oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen, må de ha den 
nødvendige kompetansen og her representerer ergoterapeuter en kompetanse som det vil bli mer behov 
for. Slik situasjonen er i dag med stor mangel på ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten og det at 
samhandlingsreformen legger opp til at kommunene skal ta mer ansvar for rehabilitering, forebyggende 
helsearbeid mv mener vi at det er nødvendig å øke utdanningskapasiteten for ergoterapeuter i Nord-
Norge.

Koordinerende enhet
Finner ikke at de koordinerende enhetene for habilitering og rehabilitering er nevnt i rapporten. De 
koordinerende enhetene i kommunene, i helseforetakene og den regionale koordinerende enheten danner 
et nettverk som i mye større grad kunne vært brukt for å etablere samhandlingsrutiner, fagutvikling og 
kompetansebygging i rehabiliteringsfaget.

Utviklingssenter
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland, Troms og Finnmark er ikke nevnt i 
rapporten. Dette er senter som på oppdrag fra Helsedirektoratet skal ha fokus på kompetanse og 
fagutvikling i fylkene og som vil være sentrale samarbeidspartnere i forhold til kompetanseutvikling i 
regionen.
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Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30. april 2013

1. Gi dine overordnete synspunkter på strategi- og tiltaksplanen, og konkrete synspunkter på de foreslåtte 
tiltak/tiltaksområder

Den økte mengden av studenter vil gi utfordringer i forhold til praksisarena. Det finnes få fagpersoner 
som har kunnskap kompetanse og mulighet pga andre oppgaver og gi studenter nødvendig veiledningen.  
Det vil kreve en nøye organisering av praksistilbudet og en plan for å få til en fullgod veiledning. Det bør 
gis midler for å prøve ut ulike modeller for at studenter skal få den veiledningen som er nødvendig og at 
fagpersonene har mulighet til å gi veiledning, vurdere studenter slik at det blir utdannet dyktige 
fagpersoner. Man bør også se på om det bør ansette eget personell i deltidsstillinger for å ivareta 
veiledningen og ha et tett samarbeid med i praksisstedet og utdanningsinstitusjonen.  

Habilitering og rehabilitering bør få større fokus spesielt i sykepleier- og legeutdanningene. 

Rehabilitering er et fagfelt som vil få økt fokus i årene som kommer. Man ser allerede en økt oppbygging 
i kommunene. I Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg beskrives rehabilitering som et av tre 
områder det skal satses på. Utdanningskapasiteten på området er for liten (dette gjelder spesielt leger 
med spesialitet innenfor Fysikalsk medisin og rehabilitering, geriatri og sykepleiere) og det må etableres 
nye etter- og videreutdanningstilbud i tillegg til etablerte studier. I tillegg ser man behov for økt fokus på 
helsepedagogikk, familieterapi og på faggrupper som logopedi og synspedagogikk.

2. Hvilke kompetanseområder og personellgrupper er mest kritisk for gjennomføring av reformen, sett 
fra din institusjons/din kommunes, eller organisasjons ståsted? Ta gjerne utgangspunkt i fagområder/
tjenestetilbud og/eller personellgrupper, eks. kreft, rehabilitering, sykepleiere, fastleger o.a. Prioriter de 
mest kritiske kompetanseområder og personellgrupper i innbyrdes rekkefølge.
Innen områdene geriatri, rehabilitering, er fysioterapi, ergoterapi, sosionom og logopedi viktig 
kompetanse som bør prioriteres utviklet i sær i kommunesektoren. 

3. Hvilke kompetanseområder kan utvikles som etterutdanningstilbud, og hvilke må utvikles som formelle 
videre-/masterutdanninger gjennom utdanningsinstitusjoner? Hvilke forventninger har din organisasjon 
til fleksible nettstøttede (E-læring) samlingsbaserte utdanningstiltak og hvilke kompetanseområder 
ønskes prioritert på dette området?
Det bør etableres stipendordninger til fagutdanning, etterutdanning, videreutdanning og for master som 
stimulerer til økt kunnskap på feltet habilitering- og rehabilitering. Det bør utvikles utdanningstilbud 
innen alle de 9 områdene og da på ulike nivå. En trenger ulike tilbud for å fange opp personell som har 
ulike muligheter for kompetanseutvikling. Desentraliserte videreutdanningstilbud er vanligvis lettere å få 
gjennomført i kombinasjon med jobb enn ei masterutdanning. Det er også en større terskel/mer krevende 
å gjennomføre ei masterutdanning. Det må også finnes kortere kurs/erfaringskonferanser for de som 
trenger noe påfyll. E-læring kan være en metode som kan brukes både i videreutdanning og kursing.

Rehabiliteringsklinikken ved UNN har etablert kompetanseportalen ”ReHab i Nord” som har fokus på 
kunnskapsdeling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen fagfeltet habilitering og 
rehabilitering. Portalen vil kunne profitere på en samhandlingsportal mellom kommune og 
spesialisthelsetjeneste. Det vil gjøre ReHab i Nord mer synlig og flere vil kunne benytte seg av den.

Det bør etableres et system for kvalitetssikring av innholdet i samhandlingsportalen.
Samhandlingsportalen vil føre til at man lettere vil kunne holde oversikt på de ulike fagområdene i 
forhold til faglige oppdateringer og kurs noe som er svært vanskelig i dagens system. 

Kompetanse i Helsepedagogikk, herunder brukermedvirkning og kunnskap om pasient- og 
pårørendeopplæring er også et område som bør med i planen. 
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En sterkere brukerrolle er et av fem hovedgrep i samhandlingsreformen og dette bør gjenspeile seg 
tydeligere i en tiltaksplan for kompetanseutvikling i kjølvannet av samhandlingsreformen. 

Helsepedagogikk er kun satt inn to steder i dokumentet, og da som en del av en fagspesifikk 
videreutdanning for sykepleiere. Helsepedagogikk er et fagfelt som treffer mange yrkesgrupper, og det er 
en kompetanse det vil bli forsterket behov for med samhandlings

4. Hvilke formelle møtearenaer (regionalt og/eller lokalt) bør etableres mellom utdanningsinstitusjoner 
og tjenestene for å ivareta behovet for samspill i dimensjonering og innhold i helse- og sosialfaglige 
utdanninger?
Det bør helt klart finnes en arena hvor alle tre nivå/institusjoner møtes – kompetanseutvikling trenger vi 
å samarbeide om. Behov, omfang og ansvar er viktige nøkkelord her.

Rehabiliteringsklinikken ved UNN har erfaring fra å jobbe i nettverk. Det er etablert i nettverk innen 
habilitering og rehabilitering. Bare to av nettverkene har representasjon fra kommunehelsetjenesten. 
Retningslinjer for hvordan utvelgelse av kommunenes representasjon er ønskelig. Erfaringene fra 
nettverksarbeid tilsier viktigheten av å etablere tydelig mandat for hva arbeidet skal gå ut på, viktighet av 
frikjøp av tid og etterspørsel av økonomisk godtgjøring spesielt fra allmennpraktiserende leger.

Økt bruk av virtuelle nettverk synes nødvendig i en travel hverdag. Utfordringen kan være mangel på 
utstyr, mangel på kunnskap om hvordan bruke utstyret etc. Å etablere lukkede områder for nettverkene 
slik at de har felleområder for nedlasting av felles dokumenter, mulighet for diskusjon etc. kan være med 
på å lette nettverksarbeidet. Dette er under utvikling i kompetanseportalen ReHab i Nord. Klinikken har 
erfaring fra bruk av elementene i Chronic care model (CCM) i utviklingen av et e-læringskurs med fokus 
på basiskunnskap innen rehabilitering. CCM har i seg alle elementer som er viktige i en 
rehabiliteringsprosess og passer godt som bevisstgjøring i forhold til å få til en mer pasientsentrert 
tilnærming. 

5. Hvor mener du ansvaret for finansiering av de ulike tiltak primært ligger, eks. stat, kommune,
helseforetak, Universitet/høgskole, andre?
Videreutdanning og master: stat
E-læring: RHF/KS
Kortere kurs: Kommune/sykehus

Klinisk utdanningsavdeling (KUA) ved Fag- og forskningssenteret

Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3. september 2012

1. Er statusbeskrivelsen og vurderingene i rapporten som helhet dekkende?
Vi ser av statusbeskrivelsen at det mangler perspektiv på misforholdet mellom praksisplasser i 
spesialisthelsetjenesten og økte studentkull. Dette er et viktig område å fokusere på når store 
deler av løpene innen helsefagutdanningene skjer i praksis. Dette kan kun løses ved et nært og 
godt samarbeid mellom helseforetakene og utdanningsinstitusjonene. Tilsvarende gjelder for 
innholdet i utdanningene; endringer i helsetjenestene, herunder samhandlingsreformen, 
medfører behov for endret kompetanse hos de ulike yrkesgruppene, og også her er det påkrevet 
med et meget nært og godt samarbeid mellom foretakene og utdanningsinstitusjonene. 
Helseforetakene må også profesjonalisere og tydeliggjøre sin «bestillerfunksjon» overfor 
utdanningsinstitusjonene i denne sammenheng.
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Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30. april 2013

1. Gi dine overordnede synspunkter på strategi- og tiltaksplanen, og konkrete synspunkter på de 
foreslåtte tiltak/tiltaksområder.
Vi står overfor store utfordringer knyttet til antall plasser og kvalitet i praksisutdanningene. 

Utdanningsinstitusjonene øker antallet studenter i kullene, noe som skaper et økt press i helseforetakene 

for å skaffe gode praksisplasser. Endringer i behandlingsprinsipper fra døgn- til dagbehandling og til økt 

poliklinisk behandling, gjør at en må tenke nytt når det gjelder praksisplasser for helsefagstudenter. 

Utdanningene setter seg i en vanskelig posisjon når de tar opp et større antall studenter enn det faktiske 

måltallet i Oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF, og de avtaler som er inngått med helseforetakene. 

Dette gjør behovet for antall praksisplasser uforutsigbart, og det gjør også noe med kvaliteten. For mange 

studenter ute i praksis reduserer kvaliteten på praksis, da virksomheten ikke er dimensjonert for et større 

antall enn det de inngåtte avtaler tilsier. 

Rammeplan for utdanning av sykepleiere for eksempel skaper begrensninger i forhold til å ta i bruk nye 

praksisarenaer utover sengeposter.

Situasjonen i avdeling/klinikk varierer med hensyn til bemanningssituasjonen og det kan handle om 

erfarne og uerfarne ansatte og vakanser.

Gode læringsarenaer for studenter under studietiden er en viktig faktor for rekruttering, og det vil derfor 
være av betydning å legge til rette for tilstrekkelige praksisplasser, kvalitet i praksislæringen og 
introduksjon til dagens måte å organisere sykehus.

Læringsarenaenes egnethet er forandret og krever nytenkning i læringsmetoder i praksisstudier. En kunne 
derfor i større grad enn i dag skape samhandlingsarenaer for å utnytte praksisplasskapasiteten i spesialist-
og kommunehelsetjenesten. Dette er utfordringer som kunne vært fokusert i større grad i strategi- og 
tiltaksplanen tiltaksområde 2 og 3.

2. Hvilke kompetanseområder og personellgrupper er mest kritisk for gjennomføring av reformen, sett 
fra KUA sitt ståsted? 
Mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere innen alle spesialiteter vil være mest kritisk for 
spesialisthelsetjenesten. 

3. Hvilke kompetanseområder kan utvikles som etterutdanningstilbud, og hvilke må utvikles som formelle 
videre-/masterudanninger gjennom utdanningsinstitusjoner? 
For helsefagansatte innen spesialisthelsetjenesten bør utdanningstilbudene utvikles og gjennomføres av 
de formelle utdanningsinstitusjonene. Dette for å sikre kvaliteten på pasienttilbudet. Det vil være ulike 
behov som skal dekkes, både i forhold til den enkelte yrkesutøver og det enkelte fagfelt. Vi ser at det er 
behov både for enkeltmoduler, årsstudium, bachelor- og videreutdanninger, videreutdanninger som kan 
bygges ut til mastergradsløp, samt masterutdanninger. 

Hvilke forventninger har din organisasjon til fleksible nettstøttede (E-læring) samlingsbaserte 
utdanningstiltak og hvilke kompetanseområder ønskes prioritert på dette området?
UNNs Undervisnings- og læringsstrategi for 2009 – 2014 har blant annet som hovedmål å sørge for høy 
kvalitet på læringsarenaer og e-læring. I den forbindelse er det satt fokus på hensiktsmessig infrastruktur 
(e-læringsplattform), etablering av rutiner for tilgang til elektroniske verktøy og ”læringsrom”, sikring av 
at praktiske prosedyrer brukes, samt at tilgjengelige og relevante e-læringskurs er satt i system. For å få 
dette til er vi avhengig av god intern organisering og administrering både i UNN og opp mot Helse Nord. 
Et tett samarbeid om e-læring med utdanningsinstitusjoner og helseforetak også utenfor Helse Nord er 
viktig.
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4. Hvilke formelle møtearenaer (regionalt og/eller lokalt) bør etableres mellom
utdanningsinstitusjoner og tjenestene for å ivareta behovet for samspill i dimensjonering og
innhold i helse- og sosialfaglige utdanninger? 
Gode, klare og forpliktende avtaler er grunnleggende for samarbeidet mellom helseforetak, 

kommunehelsetjeneste og universitet/høyskole, i tillegg til velfungerende samarbeidsorganer. Det er i 

tillegg viktig at det legges til rette for konkrete samarbeidsprosjekt mellom helseforetak, kommune og 

utdanningsinstitusjonene. KUA stiller seg bak arbeidsgruppens forslag til tiltak for å utvikle 

samspillsarenaer mellom helsefaglige utdanninger og helsetjenesten. 

5. Hvor mener du ansvaret for finansiering av de ulike tiltak primært ligger, eks. stat, kommune, 
helseforetak, Universitet/høgskole, andre?
Kostnader knyttet til gjennomføring av de formelle utdanningsløpene: stat, universitet/høgskole, fagskole

Barne- og ungdomsklinikken

Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3. september 2012

1. Er status beskrivelsen og vurderingene i rapporten som helhet dekkende?
Rapporten omhandler ikke barn spesifikt, og det er uklart for oss om barnefeltet tenkes dekket gjennom 
de 9 kompetansefeltene og diagnosegrupper som er nevnt. Vi mener at det vil være behov for å fokusere 
på og omtale barn og unge spesielt. Vår erfaring er at barn og unge faller mellom to stoler og som kjent 
er det svært lite i Samhandlingsreformen om pasientgruppen. Etter vår mening er det også et stort behov 
for å rette fokus mot kompetanseutvikling i kommunene når det gjelder barn og unge.

2. Redegjør evt. for de områder der dere mener det foreligger mangler og gi en begrunnelse for dette.
Vi erfarer at kompetansen innen barnefeltet er begrenset i mange kommuner. Dette gjør seg gjeldende 
når Barneavdelingen melder barn for videre oppfølging til koordinerende enheter i kommunene. Spesielt 
gjelder dette det hjemmebaserte tilbudet, som kan oppleves som en flaskehals.

Samhandlingsreformen øker behovet for kunnskapsoverføring fra barneavdelinger til kommunene. Det 
skjer ofte at pasienter som kunne vært skrevet ut fra avdelingen må oppholde seg lenge i sykehus fordi 
kommunene ikke har tilstrekkelig kompetanse på barn. Dette gjelder spesielt oppfølging fra lege og 
sykepleier. Innleggelser kunne også vært unngått dersom kompetansen fantes i primærhelsetjenesten, ved 
at pasienten fikk behandling hjemme.

Grunnutdanningen i sykepleie, gir i dag lite undervisning om barn og unge. Her vil det være mulig å øke 
mengden teoretisk og praktisk undervisning.
Videreutdanningen i barnesykepleie, som en del av ABIKO videreutdanner sykepleiere, og studenter 
rekrutteres til stillinger i sykehuset. Barnesykepleierutdanningen er trolig lite kjent i kommunene som en 
relevant videreutdanning. Det er behov for ressurspersoner i kommunene som har kompetanse på barn, 
og kan fungere som bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og det desentraliserte tilbudet.

Systematisering av undervisningspakker, basert på tilbud fra barneavdelingen og etterspørsel fra 
kommunene, kan være et annet virkemiddel for kompetanseoppbygning. Eks. E-læring eller 
videokonferanse.

Det er liten etterspørsel etter hospiteringsmuligheter i Barneavdelingen fra sykepleiere i kommunene. Vi 
kan tilrettelegge for hospitering.
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Kompetanseoppbygning ved å styrke faglig veiledning knyttet til enkeltpasienter, er et annet 
virkemiddel. Utfordring her er hvor og hvordan veiledningen skal foregå, da det er lange avstander 
mellom spesialisthelsetjenesten og den enkelte kommune. 

Diagnostisk klinikk

Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3. september 2012
1. Er statusbeskrivelsen og vurderingene i rapporten som helhet dekkende? Til dels
2. Redegjør evt. for de områder der dere mener det foreligger mangler og gi en begrunnelse for dette.

a) Legemidler er en viktig innsatsfaktor i helsevesenet. St.mld 18, 2004-5, Rett kurs mot riktigere 
legemiddelbruk, fastslo at riktig legemiddelbruk er en overordnet målsetting for legemiddelpolitikken. 
En ny Legemiddelmelding er nå varslet. Samhandlingsreformen vil medføre økt behov for kompleks 
legemiddelbehandling i primærhelsetjenesten. Feil eller uhensiktsmessig legemiddelbruk anslås å 
forårsake 5-10 % av alle innleggelser i indremedisinske sykehusavdelinger.
Yrkesgrupper som farmasøyter og kliniske farmakologer er ikke spesifisert i Rapport 3.september 2012, 
men er med sin spesialkompetanse på legemiddelområdet en viktig ressurs når det gjelder riktig 
legemiddelbruk. Rapporten fastslår at evidensbasert medisin (EBM) er en bærebjelke i moderne 
helsetjeneste. Implementering av EBM i behandlingen av den enkelte pasient forutsetter at teamet rundt 
pasienten er i stand til å ”oversette” EBM til praktiske, individuelt tilpassede tiltak. Videre er 
informasjonskontinuitet nevnt i rapporten; alle aktører må ha tilgang på den informasjonen de trenger for 
å gjøre sin del av jobben. Mens farmasøytisk industri bruker mer enn 500 millioner kroner årlig for å 
informere helsepersonell (særlig leger) om sine produkter (legemidler) er produsentuavhengig 
legemiddelinformasjon (både overfor leger, annet helsepersonell og også publikum) manglevare. 
b) opplæring i transfusjonstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten blir en viktig oppgave som 
sykehusene må bidra med. UNN har laget et opplegg for dette, men det må systematiseres ytterligere i 
regionen www.unn.no/2-transfusjon/category8844.html
c) opplæring i bruk av utstyr og sikkerhet knyttet til behandlingshjelpemidler. Opplæring kan bli gitt av 
sykehusets personell til primærhelsetjenesten som igjen lærer opp brukerne. 

Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30. april 2013
Spørsmålene under er i uprioritert rekkefølge

1. Gi dine overordnede synspunkter på strategi- og tiltaksplanen, og konkrete synspunkter på de 
foreslåtte tiltak/tiltaksområder. - Ingen spesielle kommentarer.

2. Hvilke kompetanseområder og personellgrupper er mest kritisk for gjennomføring av reformen sett fra 
din institusjons/din kommunes, eller organisasjons ståsted? Ta gjerne utgangspunkt i 
fagområder/tjenestetilbud og/eller personellgrupper, eks. kreft, rehabilitering, sykepleiere, fastleger o.a. 
Prioriter de mest kritiske kompetanseområder og personellgrupper i innbyrdes rekkefølge:
Opplæring av sykepleiere, annet pleiepersonell og leger: se forslag til tiltak under fase 1 punkt 2. Fra UNN vil 
legespesialister, ingeniører, teknikere, farmasøyter og bioingeniører kunne bidra i opplæringen

3. Hvilke kompetanseområder kan utvikles som etterutdanningstilbud, og hvilke må utvikles som formelle videre-
/masterutdanninger gjennom utdanningsinstitusjoner? Hvilke forventninger har din organisasjon til fleksible 
nettstøttede (E-læring) samlingsbaserte utdanningstiltak og hvilke kompetanseområder ønskes prioritert på dette 
området? - Aktuelle e-læringsverktøy er innen transfusjonsmedisin og riktig legemiddelbruk.

4. Hvilke formelle møtearenaer (regionalt og/eller lokalt) bør etableres mellom
utdanningsinstitusjoner og tjenestene for å ivareta behovet for samspill i dimensjonering og
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innhold i helse- og sosialfaglige utdanninger? - Ingen konkrete forslag på dette utover utvikling av 
veilederkompetanse.

5. Hvor mener du ansvaret for finansiering av de ulike tiltak primært ligger, eks. stat, kommune, 
helseforetak, Universitet/høgskole, andre? - Deling mellom regionene og kommunene.

6. Hvilke instanser utenfor utdanningsinstitusjonene mener du kan ha en rolle i gjennomføring avtiltak, 
eks. kommunale utviklingssentra, kompetansesentra i helseforetakene, fylkesmannen o.a.?

Kommentar: 
Helseforetakene, utviklingssenter i kommunene, fastlegeordningen, NOKLUS, farmasøyter og spesialister i klinisk 
farmakologi er viktige grupper helsepersonell når det gjelder målsetningen om riktigere legemiddelbruk. Gruppene 
har god kompetanse på områdene EBM og uavhengig legemiddelinformasjon, og bør i større grad synliggjøres, 
tilgjengeliggjøres og benyttes som beslutningsstøtte for allmennleger og annet helsepersonell i legemiddelspørsmål. 
Informasjonsmedia som Fastlegenytt.

Arbeidsmiljøavdelingen ved Hjerte- og lungeklinikken

Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3. september 2012

1. Er status beskrivelsen og vurderingene i rapporten som helhet dekkende?
2. Redegjør evt. for de områder der dere mener det foreligger mangler og gi en begrunnelse for dette.
Samhandling mellom primær og spesialisthelsetjenesten oppfattes vanligvis å være synonymt med 
samhandling om pasienter og med fastlegene/evt. andre leger i kommunene som er i pasientrettet arbeid 
(sykehjem osv.). I volum er dette den største og viktigste samhandlingsarena, men det finnes også andre. 
To av disse er:

1. Miljøretta helsevern i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Her er det vanligvis ikke fokus på 
pasienter, men på grupper/problemstillinger (f.eks. dårlig inneklima på en skole) og ofte forebyggende 
elementer også. Det er godt dokumentert at det er behov for kunnskapsoverføring/samhandling mellom 
MHV og spesialisthelsetjenesten – bl.a. vil de regionale arbeids- og miljømedisinske avdelingene kunne 
gi ytterligere bidrag her, se 3.3.5 i Folkehelsemeldingen.

2. Bedriftshelsetjenesten er også en del av primærhelsetjenesten. Det er også der behov for samhandling 
med spesialisthelsetjenesten. Den viktigste samarbeidspartner i spesialisthelsetjenesten er de regionale 
arbeids- og miljømedisinske avdelingene. I Helse Nord har vi utviklet et relativt tett samarbeid, men det 
er behov for å vedlikeholde og styrke dette. 
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9299 Tromsø 777 90 001

Helse Nord
postmottak@helse-nord.no Tromsø, 19.08.13

HØRINGSUTTALELSE – PROSJEKT KOMPETANSEUTFORDRINGER SOM FØLGER AV 
SAMHANDLINGREFORMEN

Tromsø-områdets regionråd har følgende å bemerke til prosjekt kompetanseutfordringer som 

følger av samhandlingsreformen. Uttalelsen er behandlet administrativt i samråd med 

administrasjonen i kommunene Balsfjord og Karlsøy. 

Vi presiserer imidlertid at Tromsø kommune leverer egen uttalelse.

Når det gjelder Balsfjord kommune så uttaler administrasjonen følgende; «vi synes for øvrig at 

uttalelsen fra Midt-Troms regionråd dekker det meste som vi diskuterte hos oss»

Imidlertid presiseres det i epost fra Balsfjord kommune, ved kommunalsjef for Helse og 

omsorg at det er behov for følgende fokus i det videre arbeidet:

 Utdanningskapasitet for videreutdanning på høyskolenivå

 Utdanningsløpet for rekruttering av helsefagsarbeidere må også gis prioritet

For øvrig så slutter Tromsø-områdets regionråd seg til uttalelsen fra Midt-Troms regionråd, 

både når det gjelder - Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3.  

september 2012 og Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30. april 2013. 

For Tromsø-områdets regionråd

Yngve Voktor

Daglig leder
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Helse Nord

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato:
13/3861-5 
Jan Rudy Kristensen / tlf. 23 06 46 58

29.08.2013

HØRING - KOMPETANSEUTFORDRINGER SOM FØLGE AV 
SAMHANDLINGSREFORMEN - HELSE NORD

Fagforbundet har behandla høring om prosjekt ”Kompetanseutfordringer som følge av 
samhandlingsreformen”. 

Forbundet viser til telefonsamtale der vi gis utsatt høringsfrist, og sender med dette over 
høringsuttalelsen.

Med hilsen
FAGFORBUNDET

Jan Rudy Kristensen/s/
enhetsleder

Vedlegg: Høringssvar
Kopi: 
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Vedlegg

SVAR PÅ HØRING OM PROSJEKT KOMPETANSEUTFORDRINGER SOM FØLGER AV 

SAMHANDLINGSREFORMEN

Fagforbundet viser til høring om Prosjekt kompetanseutfordringer som følger av 
Samhandlingsreformen og vil her komme med en del kommentarer og innspill.

For å lykkes med reformer som tar sikte på å skape bedre velferdstjenester, er det helt 
vesentlig at det settes inn ulike og målrettede kompetanseutviklingstiltak. Det er viktig 
at den kompetansen ansatte har blir benyttet og at man søker å oppfylle 
kompetansebehovene ved å søke etter tiltak og løsninger i flere retninger. Både ny og 
eksisterende kompetanse kan komplettere hverandre, og kompetanse kan bygges på 
for å imøtekomme nye behov for tjenester og for å sikre god kvalitet i tjenestene.

For å nå målene med Samhandlingsreformen er det viktig at alle ansatte i 
utgangspunktet settes godt inn i og får mulighet til delta aktivt i implementeringen av 
reformen. Hvis ikke de ansatte er sterkt involvert i utgangspunktet, vil veien fram mot 
å skape engasjement og innsats for arbeidet med målene for reformen bli mye lengre. 
Forståelse for grunnlaget for reformen og for reformens innhold er av avgjørende 
betydning for å oppnå suksess med reformen. 

Partene i arbeidslivet
Fagforbundet mener partene i arbeidslivet må komme mer til syne i Tiltaksplan 2014-
2016 for kompetanseutvikling i kjølvannet av samhandlingsreformen for Helse-Nord. 
Dette hører med i et godt trepartssamarbeid. Ikke minst vil partene i arbeidslivet 
gjennom den nye Samfunnskontrakten samarbeide om å få flere til å bli 
helsefagarbeidere.
Arbeidslivets organisasjoner kan bidra konstruktivt med innspill til konkrete tiltak for 
god gjennomføring av kompetansetiltakene og for å løse utfordringer knyttet til 
kompetanse og samhandling, bidra til rekruttering og være med på å utvikle nye 
læringsarenaer. Ikke minst kan arbeidslivets organisasjoner sammen sikre at tiltakene 
når ut til de ansatte. 

Behov for spesialisert kompetanse i primærhelsetjenesten
Fagforbundet forstår at en slik oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til 
primærhelsetjenesten, som Samhandlingsreformen innebærer, setter kompetansen i 
primærhelsetjenesten på prøve, og det avdekkes behov for kompetanse som er mer 
spesialisert enn det den eksisterende kompetansen på dette nivået representerer per i 
dag. Man lykkes imidlertid ikke med å levere gode tjenester uten god grunnbemanning 
og kompetente ansatte, også i helger og ferier.  Dette betyr som oftest i kommunene at 
hjelpepleiere, helsefagarbeidere og ansatte uten formalisert utdanning må ta unna 
mange arbeidsoppgaver i pasientoppfølgingsarbeidet. I rapporten savner Fagforbundet 
en større oppmerksomhet rundt muligheten for å bygge opp kompetansen fra bunnen 
av. For eksempel er videreutdanning for helsefagarbeidere som fagskolene tilbyr 
viktige å få med. Dette er tilbud om yrkesrettede utdanninger som tematisk retter seg 
direkte mot behov for kompetanse som er en følge av samhandlingsreformen.

Helsefagarbeidere  
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Fagforbundet er bekymret for rekruttering av helsefagarbeidere. Denne 
rekrutteringsutfordringen beskrives godt i rapporten. Fagforbundet arbeider for at flere 
modeller for opplæring til å bli helsefagarbeider kan utvikles. Fagforbundet støtter 
utviklingen av vekslingsmodellen i videregående opplæring og Fagforbundet er med i 
drøftingen av hvordan praksiskandidatordningen kan utvikles. Det fins ingen raske 
løsninger for denne rekrutteringsutfordringen, men det er helt nødvendig at arbeidet 
styrkes ved at det tilbys hele stillinger for denne yrkesgruppen, og at karriereveier 
tydeliggjøres og blir flere.

Kompetansebehov innen folkehelsearbeid
I innspillet fra Nordland fylkeskommune om kompetansebehov kommer det fram 
interessante perspektiver. Det å skape økt bevissthet om folkehelse på alle arenaer, er 
et langsiktig arbeid, men må forsterkes snarest mulig. Fagforbundet organiserer 
ansatte i helseforetak, i alle etater i kommunene, i private barnehager for å nevne noen, 
og svært mange av Fagforbundets medlemmer berøres av folkehelsearbeid. 
Fagforbundet vil nevne at det nye nasjonale senteret for ernæring og fysisk aktivitet
som opprettes gjennom et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet må kunne brukes i Helse-Nord i folkehelsearbeidet innen 
oppvekst.

Helsedirektoratet har utarbeidet et prosess-skriv ”Samhandlingsreformen og ny 
folkehelselov: Behov for «samfunnskompetanse» i kurs- og utdanningstilbud”, som 
skal synliggjøre kompetansebehov for å styrke folkehelsearbeidet og realisere 
samhandlingsreformen og nytt lovverk. 

Dette notatet initierte et kurs- og utdanningstilbud kun på høyskolenivå.
Fagforbundet mener at det er behov for alle ansatte får kurs- og utdanningstilbud i alle 
grunnutdanninger, også inn i grunnskole.
Fagforbundet syn tar utgangspunkt i at 

 Breddekompetanse er viktig for en helhetlig forståelse av påvirkninger i
samfunnet

 Breddekompetanse i fag er viktig for motivasjon og trivsel for ansatte og 
brukere

 Spisskompetanse frigjøres i større grad dersom breddekompetansen er på plass 
– breddekompetansen skaper faglig trygghet som fører til at det skapes bedre 
rom for å utøve spisskompetanse

 Samfunnskompetanse er avgjørende for at alle får en forståelse av utfordringer 
og virkemidler vi står ovenfor i tiden fremover som samfunn.
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Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Karina Kolflaath 77 64 20 50 02.09.2013 2013/2684 - 2 732.0

Deres dato Deres ref.
03.05.2013 2010/107/305

                                                                   

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Helse- og 

omsorgsavdelingen
www.fylkesmannen.no/troms

Sendes også elektronisk: postmottak@helse-nord.no

Helse Nord 
v/leder samhandling og beredskap Oddvar Larsen
Sjøgata 10
8038  BODØ

Høringsuttalelse - prosjekt kompetanseutfordringer som følger av 
samhandlingsreformen

Innledning:
Fylkesmannen i Troms har mottatt ovennevte sak på høring, jf høringsbrev fra Helse Nord 
datert 03.05.2013. 

Fylkesmannen mener at helse- og sosialfagutdanningene trenger en fornying for å kunne tilby 
den kompetansen samfunnet trenger i framtiden. Kunnskap- og kompetanseheving må være 
en kontinuerlig prosess for å sikre forsvarlighet og kvalitet i pasientbehandlingen. 
Utredningsprosjektet “Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen” er i så 
måte et godt bidrag for å imøtekomme tjenestenes behov for ny kompetanse. Fylkesmannen 
ser det som positivt at utredningsprosjektet også har utarbeidet en tiltaksplan for de 
kompetanseutfordringer som er å finne i små kommuner.

Bakgrunn for Fylkesmannens høringsuttalelse:
I tillegg til lovverket, har Fylkesmannen hovedfokus på følgende sentrale dokumenter som gir 
oppgaver og retning for Fylkesmannens arbeid:

– St.meld.nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett 
sted – til rett tid.

– Meld.St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015).
– Meld.St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis.
– Meld.St. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester.
– Meld.St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg.
– Meld.St. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar.
– Fremtidens legespesialister. Helsedirektoratet, rapport IS-2079.

Til grunn for vår høringsuttalelse ligger også våre erfaringer fra planlagte og hendelsesbaserte 
tilsyn med både spesialisthelsetjenesten og kommunene, samt arbeidet med Kompetanseløftet 
2015. Kompetanseløftet er en delplan knyttet til Omsorgsplan 2015. Kommunene rapporterer 
som kjent til Fylkesmennene gjennom Kompetanseløftet hvilke kompetanseplaner de har for 
sine ansatte. Fylkesmannen deltar også i et strategiarbeid gjennom Norges forskningsråd –
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HelseOmsorg21 – hvor blant annet utfordringer knyttet til utdanning, forskning, innovasjon, 
tjenestebehov, implementering og formidling, samt samhandling er satt på dagsorden. 

Fylkesmannen er opptatt av at forskning og utdanning må kobles tettere og fokus må være 
rettet mot praksisnær forskning.

Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3. september 2012.
Fylkesmannen i Troms mener, ut fra den kunnskap og oversikt vi har i organisasjonen, at 
statusbeskrivelsen og vurderingene i rapporten som helhet ikke er tilstrekkelig dekkende for 
kompetanseutfordringene vi står overfor knyttet til Samhandlingsreformen (SHR). 
Begrunnelsen for dette er:

Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen
Fylkesmannen kan ikke finne at utredningsprosjektet inneholder beskrivelser av de 
utfordringer som følger av det å skulle gi gode helse- og omsorgstjenester til den samiske 
befolkningen, og hvordan dette ivaretas i de ulike helsefaglige utdanningene. Utfordringene 
består i at manglende språk og kulturforståelse kan føre til at symptomer på sykdom blir 
feiltolket, og behandlingsforløp og medisinering, eller mangel på dette, kan få alvorlige 
konsekvenser. Undersøkelser viser at det er særlig i forhold til psykisk helse, medisinsk hjelp 
ved fødsel, kroniske sykdommer, alderdom og død at det oppstår problemer og misnøye med 
dagens helsetjeneste. 

St.meld.nr. 47 (2008-2009) – Samhandlingsreformen, har et eget kapittel om dette. Nytt 
lovverk (helse- og omsorgstjenesteloven og folkehelseloven) har også bestemmelser for å 
ivareta den samiske befolkning sine behov for tilpassede tjenester. 

Vi har som kjent over av 70 000 samiske personer i landet, og flestparten av disse er bosatt i 
de nordligste fylkene1. Det må utarbeides tiltak i utdanningsprogrammene for å sikre at den 
samiske befolkningen får tilpassede og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Helse Nord 
har et særskilt ansvar i sitt oppdragsbrev for å sikre at den samiske befolkningens rett til en 
tilpasset og likeverdig spesialisthelsetjeneste blir ivaretatt.

Videreutdanningstilbud for personell med videregående utdanning
Helsefagarbeider som yrkesgruppe representerer den største personellgruppen med 
fagutdanning i kommunenes helse- og omsorgstjenestene, og er et svær viktig fundament i 
tjenestene. Tilgangen på nyutdannede helsefagarbeidere er langt under nasjonale mål, og 
representerer en stor samfunnsmessig utfordring. 

Fylkesmannen kan  ikke se at videreutdanningstilbudet for personell med videregående 
utdanning i denne sektoren, i hovedsak helsefagarbeidere og hjelpepleiere, er tilstrekkelig 
beskrevet i prosjektet (i Troms-kommunene er det i brukerrettet omsorgstjeneste ansatt nesten 
dobbelt så mange helsefagarbeidere/hjelpepleiere som sykepleiere). Vi snakker her om 
fagskoletilbudene. Fagskoleutdanning er et satsingsområde i Meld.St. 13 (2011-2012) –
Utdanning for velferd (kapittel 8) og er  regulert i fagskoleloven og forskrift om 

                                                
1 kilde: St.meld.nr.47 (2008-2009) – Samhandlingsreformen, kap. 11 – Særskilte utfordringer for den samiske 
befolkningen

Side 70



Side 3 av 8

kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyre utdanning og fagskoleutdanning. Nasjonalt organ 
for kvalitet i utdanningen (NOKUT) godkjenner og fører tilsyn med fagskoleutdanningen. 
Fagskoleutdanning representerer en alternativ karrierevei og en viktig mulighet for 
kompetanseheving for de som ikke ønsker høyere utdanning. Det finnes mange fagskoletilbud 
i regi av fylkeskommunene i nord, og flere av disse er rettet inn mot pasientgrupper som var 
grunnlaget for reformen (blant annet “kreftbehandling og lindrende pleie”, “psykisk 
helsearbeid”, “helse, aldring og aktiv omsorg”, “miljøarbeid innen rus” og “tverrfaglig 
miljøarbeid”). 

Fagskoletilbudene i landsdelen bør kartlegges, og det bør samarbeides med fylkeskommunene 
om tiltak som kan videreutvikle fagskoletilbudene. Det er viktig at det settes inn tiltak for å 
sikre fagskoleutdanningene. Helsedirektoratets oppsummering våren 2013 av arbeidet med 
Kompetanseløftet 2015 viser at det er svakere søkning og gjennomføring på fagskoletilbudene 
enn forventet. Dette er også Fylkesmannens erfaring gjennom arbeidet med Kompetanseløftet. 

Kompetansebehov folkehelsearbeid
Høringsbrevet tilkjennegir at kompetansebehov i folkehelsearbeid ikke er utredet til tross for 
at dette var ett av ni prioriterte kompetansefelt som statusbeskrivelsen uttrykker at 
utredningsprosjektet skulle arbeid med. For å løse fremtidens helseutfordringer, må som kjent 
ressursene i større grad gå til forebyggende arbeid og til de store pasientgruppene med
kroniske sykdommer. Innsatsen for å forebygge og behandle store folkesykdommer som kols, 
diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft, nevrologiske lidelser, psykisk helse og 
rusproblemer, må videreføres gjennom et velfungerende folkehelsearbeid. 

Fylkesmannen mener at de ulike helsefagutdanningene må fokusere mere målrettet på 
forebyggende helsearbeid i eksisterende studieprogram til fordel for å utvikle en ny 
grunnutdanning. Dette er også i tråd med stortingsmeldingen om SHR. UiT har et 
mastergradsstudium i folkehelse, noe som gir mulighet for fordypning og spesialisering. 
Studiet bør gjennomgås for se om tilbudet svarer til behovene i SHR, blant annet om det skal 
være et ennå større fokus på effektiv rehabilitering og et sammenhengende behandlingstilbud 
til kronikergrupper.

Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30. april 2013

1. Overordnede synspunkter på strategi- og tiltaksplanen og konkrete synspunkter på forslåtte 
tiltak/tiltaksområder

Videreutvikle brede grunnutdanninger
For å møte befolkningens og tjenestenes behov i fremtiden, må grunnutdanningene for 
kjerneområdene i helse- og velferdstjenestene være brede, forankret på en solid velferdsfaglig 
grunnplattform og innslag av tverrprofesjonell læring2. Fag- og profesjonsspesifikk 
kompetanse vil og må fortsatt være sentral og skal videreutvikles, men den må i større grad 
støttes av kompetanse som går på tvers av profesjonene. Med brede grunnutdanninger forstår 
vi utdanninger som er bredt faglig sammensatt, og som retter seg mot flere ulike 

                                                
2kilde: Meld.St.13 (2011-2012) - Utdanning for velferd
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tjenesteområder, oppgaver og brukergrupper i tjenestekjeden. Det blir viktig at 
utdanningsprogrammene ved utdanningsinstitusjonene arbeider videre med dette for å 
forberede studentene på fremtidens yrkesutøvelse.

Morgendagens omsorg
Fylkesmannen mener at den nye stortingsmeldingen - Meld.St. 29  (2012-2013) -
“Morgendagens omsorg” - også bør være et bakteppe for tiltaksplanen og dermed innholdet i 
grunn-, etter- og videreutdanningene. Morgensdagens omsorg er blant annet et 
innovasjonsprogram for 2013 – 2020 og tar tre grep i forhold til innovasjon:

Grep 1: Forsterke omsorgstjenestens regionale forskning- og utviklingsstruktur
Grep 2: Involvere etablerte innovasjons- og forskningsinstitusjoner
Grep 3: Styrke innsatsen til forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid i 
kommunene

For å legge til rette for innovasjon i kommunal sektor, er det viktig at det bygges opp et sterkt 
kompetansemiljø og målrettede virkemidler som kan bidra til nyskapning og innovasjon. 
Meldingen beskrives som en mulighetsmelding som gir retning for utvikling av velferdsstaten 
på omsorgsfeltet. 

Hovedfokus i denne stortingsmeldingen må reflekteres i utdanningene, og følgende 
kunnskapsområder bør med bakgrunn i meldingen fokuseres  i aktuelle helsefaglige 
grunnutdanninger, etter- og videreutdanninger: 

 Metoder for å bruke samfunnets omsorgsressurser.
 Hverdagsrehabilitering.
 Omsorg og død.
 Velferdsteknologi.
 Innovasjon i omsorgsfeltet (drivere, ledelse, etikk mm)

Kompetanseoverføring som samhandlingsvirkemiddel - hospiteringsordninger
Fylkesmannen slutter seg til de forslag tiltaksplanen inneholder når det gjelder ansatte i 
kommunene sin mulighet for hospitering i spesialisthelsetjenesten. Når det gjelder 
hospiteringsordninger som metode for kunnskapsbygging, vil Fylkesmannen foreslå at det 
utarbeides et system for hospiteringsordning slik at også ansatte i spesialisthelsetjenesten kan 
hospitere i kommunene. Det er viktig at ansatte i spesialisthelsetjenesten får ny og oppdatert 
kunnskap om utfordringene i kommunenes helse- og omsorgstjeneste, som er i stadig endring 
både når det gjelder faglige utfordringer, administrative, politiske og økonomiske 
rammebetingelser.

Utdanningskapasitet og dimensjonering
Fylkesmannen slutter seg til de forslag som er presentert i tiltaksplanen når det gjelder 
utdanningskapasitet og dimensjonering for de ulike helsefagutdanningene.

Tiltaksplanen har etter vår oppfatning for kort tidshorisont, og burde vært for perioden 2015-
2020. 
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2. Kompetanseområder og personellgrupper som er mest kritisk for gjennomføring av 
reformen

Fylkesmannen mener det er viktig at utdanningene blir slik at kompetansen raskt kan tas i 
bruk. Utdanningsprogrammene bør ikke være for ambisiøse.

Kommunene må i større grad se på seg selv om utdanningsinstitusjoner og Fylkesmannen vil 
ha fokus på dette i det pågående arbeidet vi gjør med revisjon av “Veileder for kommunal 
kompetanseplanlegging i kommunenes helse- og omsorgstjeneste” (2010)

Kompetanseområder: 
Nord-Norge er, og vil i fremtiden også være en arbeidsplass for unge, uerfarne leger og 
sykepleiere, noe som gjør at den akuttmedisinske kompetansen må settes mer i fokus i 
grunnutdanningene. 

Fylkesmannen mener også at kommunene, ut fra dagens kommunestruktur, har behov for en 
type “akuttsykepleier”. Forskyving av behandlingen fra spesialisthelsetjenesten mot 
kommunene, utskrivningsklare pasienter, øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene (fra 
2016) gir samfunnet både en kompetanse- og en prioriteringsutfordring. Aktuelle helsefaglige 
utdanningstilbud bør utrede hvordan man kan sette sammen et studietilbud for å imøtekomme 
dette behovet.

Fylkesmannen registrerer at 40 prosent av legene kommer fra utlandet. Dette representerer en 
betydelig utfordring i forhold til innholdet i videreutdanningene og setter store krav til 
utdanningssystemet. Konsekvensene av dette må innarbeides i videreutdanningene.

Fylkesmannen anbefaler at Helse Nord og KS Nord-Norge vurderer hvordan hovedpunktene i 
Helsediretoratets rapport “Fremtidens legespesialister – En gjennomgang av legers 
spesialiststruktur og –innhold” kan implementeres i den regionale tiltaksplanen for 
kompetanseutvikling. Rapporten (publisert 20. juni 2013) foreslår en tre-delt 
utdanningsmodell for alle legespesialiteter der bl.a. hensynet til breddekompetanse ivaretas. 
Tilstrekkelig breddekompetanse er helt avgjørende for god samhandling, og for at leger skal 
kunne arbeide selvstendig ved lokalsykehus og i kommunehelsetjenesten. Videre foreslås det 
at turnusleger i framtiden ikke skal stå alene i fremste mottak av pasienter, og at 
spesialistutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin gjøres obligatorisk. Disse forslagene vil få 
store postive konsekvenser for pasienter i Nord-Norge, men vil påføre helseforetakene og 
kommunene økte utgifter og behov for omorganisering av helsetjenestene.

Fylkesmannens i Troms støtter Helsedirektoratets forslag til forbedring og effektivisering av 
spesialistutdanningen som inneholder følgende hovedgrep:

 Å styrke læringsaspektet i spesialistutdanningen ved å legge sterkere vekt på 
læringsmål som i større grad gjenspeiler læringsutbyttet, dvs hvor gode spesialistene 
blir i sine fag etter fullført spesialisering.

 Å utvikle og i større grad ta i bruk pedagogiske verktøy som e-læring, 
simulatortrening og ferdighetslaboratorier.
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 Å innføre obligatoriske veilederutdanning og styrke veiledningsfunksjonene.

 Å innføre kompetansetesting underveis for læringsutbyttet på de mest sentrale 
modulene innen spesialitetene.

 Å innføre obligatorisk etterutdanning for spesialister som må gjennomføres innen en 
tidsramme på fem år. 

     
Fylkesmannen i Troms ønsker også mer fokus i alle utdanningene på pasienter med kroniske 
sykdommer som KOLS og diabetes, som blir akutt syke, og er i platåfaser “til det dårligere”. 

Vi ser det også som viktig å få kunnskap i både grunnutdanningene og videre- og 
etterutdanningene om akutte sykdommer hos eldre hvor vi ofte ser diffuse symptomer i 
sykdomsbildet.

Det bør innarbeides tverrprofesjonell samarbeislæring (TPS) som en del av praksisstudiene. 
Regjeringen arbeider som kjent med å lovfeste en plikt for alle helse- og velferdstjenestene til 
å stille til rådighet praksisplasser for elever og studenter og gi de veiledning innenfor nærmere 
avtalte rammer.

Personellgrupper: 
Fylkesmannen mener at helsefagarbeidere, sykepleiere og leger er de viktigste 
personellgruppene for gjennomføring av reformen. 

Utdanning og rekruttering av spesialsykepleiere er en nøkkelfaktor for gjennomføringen av 
SHR. Det finnes allerede mange spesialutdanninger, men utdanningsinstitusjonene og 
kommunene som arbeidsgiver må legge forholdene bedre til rette for gjennomføring av 
videre- og spesialutdanninger for de ansatte i tjenesten.

De tre nordligste fylkene topper statistikken over andelen fastlegelister uten lege. For å øke 
rekrutteringen til legestillinger i kommunene, er det viktig at det bygges opp gode fagmiljø 
som gir mulighet til nødvendig videre- og etterutdanning. Etter at Nasjonalt råd for 
spesialistutdanning av leger og legefordeling ble nedlagt 1. juli 2013, kan helseforetak og 
kommuner utlyse nye legestillinger uten godkjenning fra et sentralt organ. Opprettelse av 
mange nye legestillinger i sentale strøk kan gjøre det vanskelig å beholde erfarne leger Nord-
Norge, spesielt ved lokalsykehus og i distriktskommuner. Det er viktig at Helse Nord og KS 
iverksetter tiltak for å forhindre at det blir økende legemangel i Nord-Norge.

3. Hvilke kompetansområder kan utvikles som etterutdanningstilbud og hvilke må utvikles 
som formelle videre-/masterutdanninger gjennom utdanningsinstitusjoner? Hvilke 
forventninger har din organisasjon til fleksible nettstøttede (e-læring) samlingsbaserte 
utdanningstiltak og hvilke kompetanseområder ønskes prioritert på dette området?

Fylkesmannen viser til regjeringens beslutning3 om å videreutvikle hovedmodellen for de 
helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene i høyere utdanning basert på brede 
grunnutdanninger og spesialisering på videreutdannings- og mastergradsnivå. På sikt bør alle 

                                                
3 Meld.St. 13 – Utdanning for velferd kap. 9.6

Side 74



Side 7 av 8

kortere videreutdanninger kunne innpasses i en mastergrad dersom de holder nødvendig 
faglig nivå.

Statusgjennomgangen viser at det mangler e-læringstilbud innenfor flere av de ni prioriterte 
kompetansefeltene. Fylkesmannen håper derfor at fleksible og nettstøttende utdanningstiltak, 
gjerne samlingsbaserte, utvikles mye raskere enn tilfellet har vært til nå. Dette vil være viktige 
kompetansetilbud for ansatte i kommunene. Tilbudene bør være for fagområdene som utgjør 
de største diagnosegruppene som var grunnlaget for SHR. Det vil si: rus, kreft, diabetes, 
overvekt, kols, psykiske lidelser og demenssykdommer.

Fylkesmannen har ingen særskilte innspill til spørsmål fire og fem.

6.  Hvilke instanser utenfor utdanningsinstitusjonene mener du kan ha en rolle i 
gjennomføring av tiltak, eks. kommunale utviklingssentra (Fylkesmannen antar her at man 
mener Utviklingssentrene  for sykehjem og hjemmetjenester  - USHT), kompetansesentra i 
helseforetakene, fylkesmannen o.a.?  

Når det gjelder den foreslåtte “Samhandlingsportalen” i utredningsprosjektet, støtter 
Fylkesmannen forslaget om å gjøre koblinger til USHT. Vi mener at også Fylkesmannen bør 
være linket til portalen. Fylkesmannen i Troms driver følgende fagnettverk:

 Forum for rus og psykisk helse 
 Demensnettverket Troms
 Kommunelege I-nettverket
 Helsesøsterforum
 Helse- og omsorgsledernettverket – Omsorgsplan 2015

Det bør vurderes om “Samhandlingsportalen” bør ha et eget område for “minoritetshelse”.

Fylkesmannen håper våre innspill blir tatt med i arbeidet med å utvikle gode tiltak for 
kompetanseutvikling i kjølvannet av Samhandlingsreformen.

Forskning, utvikling og innovasjon skal i fremtiden i ennå større grad enn i dag bidra til 
kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren, til effektive tjenester og 
kunnskapsbasert politikkutforming.

Med hilsen

Svein R. Steinert e.f.
fylkeslege

Karina Kolflaath
seniorrådgiver
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Høringsinnspill	fra	Nordlandssykehuset	- Kompetanseutfordring	som	følge	
av	samhandlingsreformen

Fase	1	– Statusbeskrivelse

Veldig	god	statusbeskrivelse

Fase	2:
Ad.	spørsmål	1:
Planen	oppfattes	som	god,	beskrivende	og	omfattende.	Den	har	etter	vårt	syn	
ivaretatt	de	mest	sentrale	utfordringer	og	beskrevet	gode,	konkrete	tiltak	og	som	
med	stor	realisme	kan	gjennomføres.	Tiltakene	har	nok	en	kostnadsutfordring	i	
kommunene	og	i	helseforetakene	som	kan	ha	betydning	for	prioriteringer.	
Dermed	er	det	en	risiko	for	at	iverksettelse	av	tiltak	vil	ha	et	større	
tidsperspektiv	og	muligens	selektere	de	"dyre"	bort.

Satsingsområdene	som	er	beskrevet	i	planen,	oppfatter	vi	som	sentrale	og	
riktige.	De	foreslåtte	tiltak	bør	være	førende	for	aktiviteten	og	prioriteres	når
lokale	kompetanseplaner	utvikles.	

Planen	innholder	et	eget	kapittel,	- Utredning	av	utvikling	av	undervisningstiltak	
om	pasientrettede	helsetjenester.	I	dette	kapitlet	er	brukerperspektivet	godt	
vurdert	og	høyst	relevant,	men	vi	savner	brukerfokuset	i	den	øvrige	delen	av	
planen.	Dette	gjelder	både	i	forbindelse	med	vurdering	av	kompetansebehov	og	
ved	bruk	av	brukerkompetanse	i	utdanning	og	andre	kompetansehevende	tiltak.	
Helsepedagogikk	er	et	felt	som	ivaretar	dette	og	som	med	fordel	kan	
implementeres	i	alle	helsefaglige	utdanninger	og	i	kompetanseplaner	generelt.	

Hospitering	som	tiltak	berøres	i	planen.	Her	vektlegges	at	helseforetakene	bør	
utvikle	en	plan	for	dette.	En	slik	strategisk	vinkling	er	viktig,	men	det	bør	
presiseres	at	behovet	for	hospitering	er	en	gjensidig	aktivitet.	Best	utnyttelse	av	
tiltaket	oppnås	når	helsepersonell	beveger	seg	i	ulike	deler	av	tjenesten,	og	når	
erfaring	og	kunnskap	utveksles	tverrfaglig	og	på	tvers	av	nivåene.

Kunnskapsoverføring	mellom	leger	i	helseforetak	og	fastleger	må	utvikles	og	
styrkes.	Nordlandssykehuset	har	i	dag	felles	kursprogram	mellom	disse,	men	
dette	kan	med	stor	fordel	utvikles	med	spesifikt	fokus	på	
"sorteringskompetanse"	og	portvaktrollen	slik	det	beskrives	i	tiltaksplanen	(s.	
109).	

Ad	spørsmål	2:
Fra	Nordlandssykehusets	vil	spesielt	kompetansebehovene	være	knyttet	til	
spesialsykepleiere	innen	operasjon	og	intensiv.	Anestesifeltet	har	pr.	dags	dato	
ikke	de	største	kompetanseutfordringer,	men	situasjonen	har	uforutsette	
faktorer	som	raskt	kan	endre	seg.	
Når	det	gjelder	psykiatriske	sykepleier	i	Nordlandssykehuset,	er	en	stor	andel	av	
disse	over	50	år.	For	disse	forventes	det	pensjonsavgang	innen	en	10-års	
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periode,	og	”etterveksten	”vil	utgjøre	en	betydelig	utfordring	å	dekke.	Når	
behovet	for	denne	gruppen	også	tenkes	å	øke	innen	den	kommunale	
helsetjenesten	som	følge	at	sykdomsutviklingen	innen	rus	og	psykisk	helse,	vil	
konkurransen	om	yrkesgruppen	øke	tilsvarende.	

Nordlandssykehuset	har	tidvis	betydelig	kompetansebehov	innen	enkelte	
spesialområder	for	leger.	
I	prioritert	rekkefølge:	røntgen,	patologi,	urologi,	psykiatri	,	m.fl

Ad	spørsmål	3:
Helseteknologi	vil	i	fremtiden	få	stor	betydning	for	hvordan	helsepersonell	
utøver	tjenesten.	De	raske	tekologiske	fremskritt	innen	det	medisinske	fagfeltet,	
og	de	påfølgende	endrede	behandlingsformene	gjør	at	fremtidens	helsepersonell	
må	ha	betydelig	teknologisk	kunnskap.	Innen	utdanningen	av	for	eksempel	
sykepleiere	i	dag,	er	slike	kunnskaper	ikke	vektlagt.	Dagens	utdanninger	må	ta	
større	høyde	for	utviklingen.	

E-læring	vil	ha	også	stor	betydning	som	kunnskapsfremmede	verktøy	både	i	
helseforetakene	og	kommunene,	samt	mellom	disse.	Her	kan	kunnskap	
formidles,	deles	og	enkelt	tilpasses	de	ulike	behov.	Nettbaserte	tilbud	som	er	
ulikt	sammensatt	av	ulike	læringsformer	som	video	av	forelesninger,	linker	til	
teorier,	"chatgruppe"	ol,	gir	en	fleksibilitet	som	er	avgjørende	både	for	den	
enkelte	helsearbeider	som	for	grupper.	Utfordringen	vil	være	å	sikre	kvaliteten	i	
henhold	til	faglig	innhold,	eks	at	det	er	kunnskapsbasert	og	oppdateres	ettersom	
ny	kunnskap	utvikles.	Ansvaret	for	dette	må	tillegges	ansvarlig	og	kompetente	
kunnskapsarbeidere	i	de	ulike	tjenestenivå.	

Ad	spørsmål	4:
Behovet	for	samarbeidsarenaer	mellom	utdanningsinstitusjonene	og	
helseforetakene/	kommunale	helsetjenester,	er	viktig	for	at	samspillet	mellom	
kompetansebehov	og	utdanningstilbud	er	i	tråd	med	utviklingen	innen	
helsetjenesten.	I	dag	er	dette	mangelfylt	og	periodevis	et	spenningsfylt	felt.	
Helsetjenesten	opplever	at	universiteter	og	høgskoler	ivaretar	utdanningsbehov	
og	tilbyr	utdanning	som	ikke	nødvendigvis	samsvarer	med	helsetjenestens	
behov.	Eksempel	på	dette	er	utdanningsinstitusjonenes	ønske	om	omgjøring	av	
videreutdanningene	for	sykepleiere	(ABIO)	til	masterutdanninger,	mens	
helseforetakene	har	behov	for	fleksible	løsninger	hvor	både	de	tidligere	
spesialistutdanningene	beholdes,	samt	at	det	gis	tilbud	for	de	som	ønsker	å	inngå	
i	en	masterstruktur.	

Møtearenaer,	både	lokalt	mellom	eks	helseforetaket	og	samarbeidende		
universitet/høgskole er	nødvendig,	men	også	regionalt	mellom	alle	foretakene	
og	aktuelle	utdanningsinstitusjonene.	Vi	ser	også	muligheter	for	at	møtene	også	
er	representert	fra	kommunene,	og	som	vil	utvikle	og		gi	gode	innspill	til	det	
samlede	samarbeidet	i	helsereegion	Nord.

Ad	spørsmål		6:
Definitivt	bør	og	må	kommunale
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utviklingssentra	og	kompetansesentra	i	helseforetakene	o.l	ha	stor	rolle	i	
gjennomføring	av	tiltak.	Dette	for	å	ivareta	de	enkeltes	organisasjoners	
spesifikke	behov	for	"skreddersøm"	og	lokale	tilpasninger.	Dessuten	bør	
kommunenes	og	helseforetakenes	bestillerrolle	utvikles	og	styrkes.	Dette	for	å	gi	
tilpassede og		riktige	føringer	når	utdanninger	planlegges.

Med	vennlig	hilsen
Liss	Eberg	og	Astrid	Jacobsen,	
HR-avdelingen
Nordlandssykehuset	HF
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Høring - prosjekt kompetanseutfordringer som følge av 

samhandlingsreformen  

   
 

 

Sammendrag 
Helse Nord har sendt ut høringsbrev vedr. prosjekt kompetanseutfordringer som følge av 

samhandlingsreformen. Høringsbrevet baserer seg på to grunnlagsdokumenter: Statusbeskrivelse av 

kompetanseutfordringer (rapport 3. september 2012) og Tiltaksplan 2014-2016 (rapport 30. april 

2013). I høringsbrevet er det listet opp 8 spørsmålsstillinger som høringsinstansene bes om særlig å 

kommentere. Nordland fylkeskommune gir i sitt høringssvar noen generelle kommentarer til 

dokumentene. De spørsmålsstillinger som særlig er nevnt i høringsbrevet kommenteres i den grad 

det er naturlig og relevant.  

 

 

Bakgrunn 
Helse Nord og KS Nord-Norge har i samarbeid med universitetene i Nord-Norge og representanter 

fra kommuner og helseforetak gjennomført utredningsprosjektet ”Kompetanseutfordringer som 

følger av samhandlingsreformen”.  

 

Prosjektet er gjennomført i 2 faser: 

Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3. september 2012 

Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30. april 2013 

 

Kartleggingen viser behov for å tilpasse kapasitet og innhold i grunn- og videreutdanningen av 

helsepersonell og å styrke etterutdanningen. Det foreslås en rekke tiltak der ansvaret for 

gjennomføring ligger i utdanningsinstitusjonene og/eller i helsetjenesten selv (helseforetak og/eller 

kommuner). 

 

Strategier og tiltak er i rapport fase 2 gruppert innenfor følgende 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 følge av 

samhandlingsreformen  
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Problemstilling 
De tre hovedmålene med samhandlingsreformen er:  

1. Mer helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester 

2. En større del av helse- og omsorgstjenestene skal utføres i kommunene  

3. Styrke forebygging og bedre folkehelsen 
 

Samhandlingsreformen representerer en desentralisering av oppgaver og dermed av  

kompetansebehov. Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at de i større grad kan bruke sin 

spesialiserte kompetanse og skal i større grad gi veiledning og opplæring overfor kommunene. 

Primærhelsetjenesten får flere oppgaver knyttet til de store gruppene med pasienter med vanlige og 

kroniske sykdommer. Primærhelsetjenesten vil ha behov for god ”sorteringskompetanse”, med lett 

tilgang til veiledning fra spesialisthelsetjenesten. Styrking av forebygging og bedring av folkehelsen 

vil også bety økt behov for kompetanse i kommunene. Det blir behov for økt 

”samhandlingskompetanse”, som kan lette samhandlingen mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten. Det innebærer økt kompetanse innen koordinering av tjenestetilbud, 

kommunikasjon og tilrettelegging for gode og effektive pasientforløp. 

 

Helsefagarbeidere/hjelpepleiere er den største yrkesgruppen blant helsepersonell i kommunene. På 

videregående nivå innebærer redusert oppslutning innen helsefag at det etter hvert blir en betydelig 

underdekning av helsefagarbeidere i forhold til behov for denne yrkesgruppen. På grunn av 15 

prosent frafall, og ønske fra en av to lærlinger om å ta høyere utdanning etter at de har tatt fagbrev, 

vil tilgangen på helsefagarbeidere være begrenset, noe som representerer en stor utfordring.  

 

På høgskolenivå vil det etter hvert være nødvendig å øke utdanningskapasiteten for å unngå økende 

underdekning for fysioterapeuter og sykepleiere. Det ventes overskudd av vernepleiere. For leger 

går det trolig mot underdekning, men dette er klart avhengig av forutsetningene som legges til 

grunn.  

 

Statusbeskrivelsen har fokus på ni prioriterte kompetansefelt: folkehelsearbeid, 

habilitering/rehabilitering, diabetes, kreft, KOLS, geriatri, rus, psykiatri og smittevern og er basert 

på flere typer kvalitative og kvantitative data. 

 

 

Vurderinger 
Helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer i de nærmeste årene. På grunn av stor 

økning i antall eldre og flere personer med risiko for utvikling av livsstilssykdommer er det anslått 

at antall personer i flere av de store sykdomsgruppene vil øke med opp til 40-50 % de neste 15 

årene. Behovet for tjenester og personell vil øke samtidig som den relative andelen av befolkningen 

som er yrkesaktive vil gå ned. 

 

Utfordringene vil være store både for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Med 

desentralisert struktur og tjenester vil det for helsepersonellet være store krav både til kapasitet, 

kompetanse og kvalitet. Samhandlingsreformen øker ytterligere kravet til kapasitet, kompetanse og 

kvalitet i primærhelsetjenesten. 

 

De to rapportene som foreligger (statusbeskrivelse og tiltaksplan) synes å gi en god og omfattende 

oversikt over kompetansebehov og tiltak for utvikling av fagkompetanse blant helsepersonell, både 

mht grunn – og videreutdanning. Det påpekes også behov for utvikling av samhandlingskompetanse 

for forskjellige faggrupper på bakgrunn av samhandlingsreformen.  Rapportene synes å legge 
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mindre vekt på utvikling av nødvendig kunnskap blant helsepersonell om kvalitetsutvikling og 

styringssystemer som er lovpålagt og som representerer gode hjelpemidler også i 

samhandlingsarbeidet. Med stadig mer regel – og rettighetsstyrte helsetjenester er det også 

nødvendig for helsepersonell å ha kunnskap om lover og annet regelverk som styrer tjenestene. 

Ny folkehelselov fra 2012 omfatter alle forvaltningsnivå. Når det gjelder folkehelsearbeid er dette 

omtalt flere ganger i statusbeskrivelsen (fase 2- rapporten) der behov for kompetanseøkning på 

dette feltet omtales. Dette gjenspeiles i liten grad i tiltaksdelen til tross for at folkehelsearbeid er et 

av grunnelementene i samhandlingsreformen. I den grad folkehelsearbeid omtales er det fokusert 

mye på tradisjonelt forebyggende arbeid som helsetjenesten har lang er faring med.. Dette er viktig, 

men helsefremmende arbeid som er nødvendig for å møte de helseutfordringer vi står overfor i dag 

er i liten grad omtalt. Det er viktig at også forskjellige helsepersonellgrupper får mer kunnskap om 

moderne helsefremmende arbeid. I tillegg til samfunnsmedisinere er det behov for annen 

kompetanse i folkehelsearbeidet. 

 

Folkehelsearbeid er et av de grunnleggende elementene i samhandlingsreformen. Selv om moderne 

helsefremmende arbeid vektlegger betydningen av faktorer i andre samfunnssektorer vel så mye 

som i helsesektoren for utviklingen av folkehelse, er helsetjenesten viktig som kunnskap- og 

premissleverandør for folkehelsearbeidet. Dessuten er gode og tilpassede helsetjenester også viktig 

for befolkningens helsetilstand og dermed for folkehelse. På denne bakgrunn er det 

bemerkelsesverdig at tiltak for kompetanseheving i folkehelsearbeid er lite berørt i tiltaksrapporten 

(fase 2- dokumentet). Et notat fra Nordland fylkeskommune om kompetanseutfordringer på dette 

området er tatt inn som vedlegg til tiltaksrapporten. 

 

Prognosene viser at det for de fleste yrkesgrupper vil det være behov for både å utdanne flere og 

sette inn flere kompetanseutviklingstiltak. En særlig sårbar gruppe i denne sammenheng er 

helsefagarbeidere som er den største helsepersonellgruppen i kommunene og som det vil være 

økende behov for. Et viktig tiltak for å kunne utdanne nok helsefagarbeidere er at det etableres 

tilstrekkelig lærlingeplasser. Fylkesrådet har påpekt dette også i tidligere høringsuttalelse vedr. 

revidering av Helse Nords strategi. 15 av kommunene i Nordland har ikke løpende lærekontrakter 

for helsefagarbeidere. 

 

 

Konsekvenser 
Saken har ikke administrative, personellmessige eller økonomiske konsekvenser for Nordland 

fylkeskommune. Den kan ha stor betydning for utvikling av helse- og omsorgstjenestene og 

folkehelsearbeidet i Nordland og for kompetansen i dette arbeidet. 

 

 

Vedtakskompetanse 
Fylkesrådssak 025/2013 pkt. 8.4. Uttalelse i høringssaker.   
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Fylkesrådens innstilling til vedtak 
 

Høringsuttalelse: 

1. Denne høringsuttalelsen kommenterer ikke detaljer i organisering av de forskjellige 

utdanninger og det rent faglige innholdet i disse. Fylkesrådet er tilfreds med at det synes å 

være foretatt grundig utredning av status og behov for tiltak for å møte de store 

kompetanseutfordringer helsetjenestene vil stå overfor i årene framover, både med bakgrunn 

i forventet stor økning i behov for tjenester og som oppfølging av samhandlingsreformen. 

 

2. Fylkesrådet vil likevel påpeke noen momenter som er viktig å ta med i det videre arbeidet. 

Noen av disse kommentarene gjelder kompetansebehov som i liten grad er omtalt i 

rapportene som ligger til grunn for høringen, men som er viktig å imøtekomme i forskjellige 

utdanninger for helse- og omsorgspersonell.  

 

3. De to rapportene som foreligger (statusbeskrivelse og tiltaksplan) synes å gi en god og 

omfattende oversikt over kompetansebehov og tiltak for utvikling av fagkompetanse blant 

helsepersonell, både mht. grunn – og videreutdanning. Det påpekes også behov for utvikling 

av samhandlingskompetanse for forskjellige faggrupper på bakgrunn av 

samhandlingsreformen.  Rapportene synes å legge mindre vekt på utvikling av nødvendig 

kunnskap blant helsepersonell om kvalitetsutvikling og styringssystemer som er lovpålagt 

og som representerer godt hjelpemiddel også i samhandlingsarbeidet. Med stadig mer regel 

– og rettighetsstyrte helsetjenester er det også nødvendig for helsepersonell å ha god 

kunnskap om lover og annet regelverk som styrer tjenestene. 

 

4. Av høringsbrevet framgår det at kompetansebehov i folkehelsearbeid ikke er utredet i dette 

prosjektet. Moderne folkehelsearbeid er svært bredspektret og krevende. Det omfatter 

handling på mange nivå og i de fleste samfunnssektorer. Samtidig er det et av 

hovedelementene i samhandlingsreformen. Kompetansebehov i folkehelsearbeid fortjener 

derfor en grundigere utredning enn kun spørsmål til høringsinstansene om forslag til 

strategier og tiltak.  Det vises for øvrig til innspill fra Nordland fylkeskommune som er 

vedlagt rapporten fra fase 2 og som denne høringsuttalelsen slutter seg til. 

 

5. Ny folkehelselov fra 2012 omfatter alle forvaltningsnivå. Folkehelsearbeid er omtalt flere 

ganger i statusbeskrivelsen (fase 2- rapporten) der behov for kompetanseøkning på dette 

feltet omtales. Dette gjenspeiles i liten grad i tiltaksdelen til tross for at folkehelsearbeid er 

et av grunnelementene i samhandlingsreformen.  I den grad folkehelsearbeid omtales er det 

fokusert mye på tradisjonelt forebyggende arbeid som helsetjenesten har lang er faring med. 

Dette er viktig, men helsefremmende arbeid som er nødvendig for å møte de 

helseutfordringer vi står overfor i dag er i liten grad omtalt. Det er viktig at også forskjellige 

helsepersonellgrupper får mer kunnskap om moderne helsefremmende arbeid. I tillegg til 

samfunnsmedisinere er det behov for annen kompetanse i folkehelsearbeidet. 

 

6. Samhandlingsreformen setter økte krav til samarbeid og samhandling i tjenestene. 

Kompetanse både faglig og samhandlingskompetanse samt gode systemer vil være 

nødvendig for å gi god pasientbehandling og pasientsikkerhet.  Kunnskap om 

kvalitetsutvikling og lovbestemte styringssystemer i helsetjenesten bør inngå både i grunn- 

og videreutdanning. Det samme gjelder kunnskap om helserett og pasientrettigheter etter 

som helsetjenesten er blitt mer og mer regelstyrt.  
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7. Samhandlingsreformen krever spesielt et behov for kompetansehevende tiltak når det gjelder 

lover og regler som styrer samhandlingen mellom kommunene og helseforetakene og 

samhandlingsavtalene som er knyttet til dette. 

 

8. Det er også for noen grupper behov for økt kompetanse innen epidemiologi og 

folkehelseprofiler, statistikk, smittevern, risiko- og sårbarhets (ROS-) analyser og 

beredskapsplanlegging. 

 

9. Frisklivssentraler et viktig element både i folkehelsearbeidet og i samhandlingsreformen. 

Frisklivssentraler er nå definert som en (ikke lovpålagt) kommunal helsetjeneste med de 

følger det får for krav til kvalitet og kompetanse. Fylkesrådet viser til innspill fra Nordland 

fylkeskommune som er tatt inn som vedlegg til tiltaksplanen (fase2-dokumentet). Personell 

som arbeider ved frisklivssentraler vil ha behov for kompetanse på flere områder som er 

nevnt i innspillet fra Nordland fylkeskommune. 

 

10. Det vil i framtiden være økende behov for helsefagarbeidere. Et viktig tiltak for å kunne 

utdanne nok helsefagarbeidere er at det etableres tilstrekkelig lærlingeplasser. Fylkesrådet 

har påpekt dette også i tidligere høringsuttalelse vedr. revidering av Helse Nords strategi. 

Fylkesrådet ber derfor Helse Nord om å ta et større ansvar for å utdanne flere 

helsefagarbeidere. Helse Nord må bidra til å øke antallet lærlinger i helsefagarbeid 

betydelig, og i større grad samarbeide med kommunehelsetjenesten om opplæringen. 

 

 

Bodø den 03.09.2013 

Hild-Marit Olsen 

fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse 

sign 

 

11.09.2013 Fylkesrådet 

FRÅD-201/13  

Vedtak 

Innstillingen vedtatt 

 

 

 

 

Vedlegg DokID 

Til høring - prosjekt kompetanseutfordringer som følger av 

samhandlingsreformen 
353031 

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen 353040 

Tiltaksplan kompetanseutfordringer 353032 
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Det helsevitenskapelige fakultet

Deres ref.: 

Vår ref.: 2013/2453

Dato: 13.09.2013

Helse Nord RHF

Høringsuttalelse - Prosjekt kompetanseutfordringer som følger av 

samhandlingsreformen

Det	helsevitenskapelige	fakultet	har	mottatt	ovennevnte	sak	til	høring.	Saken	er	sendt	

for	innspill	til	de	enkelte	enheter	(institutter)	ved	fakultetet.	Fakultetet	har	også	vært	

sterkt	representert	i	selve	utredningsarbeidet.

Generelt	vil	vi	fremheve	at	utredningsprosjektet	“Kompetanseutfordringer	som	følger	

av	Samhandlingsreformen”	er	et	godt	bidrag	til	arbeidet	med	å	møte	helsetjenestens	

behov	for	ny	kompetanse.	Det	er	positivt	at	det er	utarbeidet	en	konkret	tiltaksplan	for	

de	kompetanseutfordringer	som	er	identifisert.

Fase	1	Statusbeskrivelse	av	kompetanseutfordringer.	Rapport	3.	september	2012

Statusbeskrivelsen	anses	å	være	dekkende,	men	det	er	alltid	usikkerheter	hva	angår	

prognoser	for	behov	for	helsepersonell.	Eksempelvis	konkluderes	det	med	enten	en	

underdekning	av	leger	eller	en	balanse	mellom	tilgjengelighet	og	behov,	men	uansett	er	

det	en	ubalanse	mellom	tilbud	og	behov	i	antall	spesialister	i	allmennmedisin	og	

samfunnsmedisin.	

Prognosene	har	basis	i	en	grundig	rapport	om	dette	behovet	og	er	kanskje	så	gode	som	

man	kan	få	dem.	Likevel	bør	man	vurdere	å	følge	opp	dimensjoneringsutfordringene	i	

fremtidige	arbeidskraftsbehov	i	helsefeltet	i	lys	av	rapporten	fra	NORUT	Alta	i	juni	

(Norut	Alta-Áltá	Rapport	2013:7).	Her	beskrives	et	arbeidskraftsbehov	for	33.000	

personer	i	helse- og	sosialfeltet	i	Nord-Norge	fram	mot	2030.	Det	hadde	vært	ønskelig	

med	en	høyere	oppløselighet	i	disse	prognosene	og	en	spesifisering	av	behov	på	ulike

profesjoner	slik	at	utdanningsinstitusjonene	kan	dimensjonere	utdanningene	

tilsvarende.

Ut	over	dette	savner	vi	en	vurdering	av	utfordringene	knyttet	til	det	å	kunne	gi	gode	

helse- og	omsorgstjenester	til	den	samiske	befolkningen	i	landsdelen.	(Jf	kap.	11	i	

St.meld.	nr	47		- Samhandlingsreformen	– Særskilte	utfordringer	for	den	samiske	

befolkningen).
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Samspillsmeldingen påpeker særskilt behovet for tverrprofesjonell samarbeidslæring i 
praksis. Det er en utfordring vi må ta inn over oss både i utdanning og praksisfelt.

Som	det	også	påpekes	i	høringsbrevet	er	kompetansebehovene	i	folkehelsearbeid	lite	

berørt	og	med	henvisning	til	at	Samhandlingsreformen	av	mange	beskrives	som	en	

reform	for	å	styrke	dette	arbeidet	bør	dette	vies	større	plass	i	det	videre	arbeid.

Fase	2	Tiltaksplan	2014	– 2016.	Rapport	30.	april	2013

Vi	finner	tiltaksplan	grundig	og	omfattende.	Arbeidet	er	tydelig	forankret	i	en	nordnorsk	

kontekst	ved	at	småkommunene	får	spesiell	oppmerksomhet	(55	av	i	alt	88	kommuner	

har	under	5000	innbyggere).	Mange	virksomhetsnære	høringsinstanser	er	invitert	inn	

som	deltagere	i	arbeidet.	Rapporten	er	imidlertid	svært	omfattende	og	tatt	i	betrakting	

en	kort	tidshorisont	kunne	anbefalte	forslag	til	tiltak	vært	mer	samlet,	spisset	og	gitt	en	

tydeligere	prioritering.

1	Overordnede	synspunkter	på	strategi- og	tiltaksplan

Vi	mener	det	er	viktig	at	grunnutdanningene	for	kjerneområdene	i	helse	og	

velferdstjenesten	fortsatt	skal	være	brede	samtidig	som	også	tverrprofesjonelt	

samarbeid	vektlegges	(Jf.	St.	meld	13.	2011-2012	– Utdanning	for	velferd)	

Helsefakultetet	er	opptatt	av	at	forskning	og	utdanning	kobles	der	praksisnær	forskning	

står	sentralt,	og	der	forskning	i	kommunehelsetjenesten	får	en	mer	sentral	plass.	

Tiltakene	er	omfattende	og	det	må	legges	langsiktige planer	for	å	imøtekomme	

fremtidens	behov,	tiltaksplanen	kunne	med	fordel	hatt	en	lengre	tidshorisont	enn	frem	

til	2016.

Helsefakultetet	vil	understreke	betydningen	av	at	kommunene	ser	seg	selv	som	en	

sentral	partner	i	utdanning	av	fremtidens	helsearbeidere.	Det	er	avgjørende	at	

kommunene	settes	i	stand	til	å	ivareta	en	slik	rolle.	Helsefakultetet	støtter	synspunktene	

om	å	styrke	dialogen	mellom	utdanningstilbyderne	og	kommunehelsetjenesten.	

Noen	avgjørende	rammer	er lagt	av	Styringsgruppen,	som	avgrensningen	til	bare	ni	

kompetansefelt	og	diagnosegrupper:	Folkehelsearbeid,	geriatri,	

habilitering/rehabilitering,	rus,	diabetes,	psykiatri,	kreft,	smittevern,	KOLS.	Viktige	

diagnosegrupper	og	kompetansefelt	som	klinikere	i	praksisfeltet	er	opptatt	av	kan	være

utelatt	(eksempelvis	hjerte/karlidelser)	

2	Hvilke	kompetanseområder	og	personellgrupper	er	mest	kritisk	for	gjennomføring	av	

reformen

Helsefakultetet	slutter	seg	til	de	generelle	forslag	som	er	skissert	i	tiltaksplanen	når	det	

gjelder	utdanningskapasitet	og	dimensjonering.	Tiltakene	beskriver	etter	vår	mening	

godt	hvilke	personellgrupper	og	kompetanseområder	det	er	mest	etterspørsel	etter.	

Leger	og	sykepleiere	(herunder	også	sykepleiere	med	spesialutdanning)	vil	være	

sentrale	for	gjennomføring	av	reformen.	Samtidig	vil	samhandlingskompetanse	og	

tverrprofesjonell	samarbeidslæring	i	praksis	bli	en	fremtidig	utfordring	for	både	

utdanning	og	praksisfelt,	og	bør	få	en	tydeligere	plass	i	rapporten.

Ved	innføring	av	Samhandlingsreformen	kan	man	se	at	noen	profesjonsgrupper	får	en	

tydeligere	plass	og	også	nye	oppgaver	i	både	spesialist- og	kommunehelsetjenesten.	
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Disse	kunne	ha	vært	bedre	beskrevet.	Det	gjelder	særskilt	farmasøyter	og	psykologer.	

Det	vises	til	vedlagte	høringsuttalelser	fra	Institutt	for	farmasi	og	fra	Institutt	for	

psykologi	som	begge	beskriver	godt	hvilke	kompetanseområder	og	utfordringer	de	ser	i	

den	fremtidige	helsetjenesten.	Helsefakultetet	slutter	seg	til	disse	uttalelsene	og	de	

begrunnelser	som	gis	her.	Dette	bør	følges	opp i	det	videre	arbeid.

Rapporten	påpeker	behovet	for	studium	i	ernæringsvitenskap.	Dette	støttes	av	

fakultetet	som	har	utarbeidet	planer	for	et	slikt	studium	etter	ønske	fra	Helse	Nord.	

Nasjonalt	senter	for	distriktsmedisin	fremhever	i	sin	høringsuttalelse,	som	også	er	

vedlagt,	behovet	for	økt	kompetanse	innenfor	akuttmedisin	samt	behovet	for	trening	i	

samhandling	innenfor	dette	fagfeltet.	Helsefakultetet	slutter	seg	til	denne	presiseringen.	

Forskyvning	av	behandlingen	fra	spesialisthelsetjenesten	mot	kommunene,	

utskrivningsklare	pasienter,	øyeblikkelig	hjelp	døgntilbud	i	kommunene	fra	2016	vil	

også	forsterke	disse	kompetanse-utfordringene.	

3	Kompetanseområder	som	kan	utvikles	som	etterutdanningstilbud,	forventninger	til	

fleksible	nettstøttede,	samlingsbaserte	utdanningstilbud

Helsefakultetet	slutter	seg	til	analysen	og	forslagene	til	tiltak	innenfor	etter- og	

videreutdanninger.	Det	er	viktig	å	få	til	et	mer	fleksibelt	tilbud	med	klar	arbeidsdeling	

mellom	aktørene	i	Nord-Norge	der	også	e-læring	og	fleksible	og	desentraliserte	

studietilbud	er	sentrale	slik	at	kompetansebehovet	i	hele	landsdelen	dekkes.	Det	er	ikke	

nødvendigvis	en	motsetning	mellom	å	utvikle	hele	masterløp	og	fleksible	nettstøttede	

og	samlingsbaserte	utdanningstilbud.	Som	det	påpekes	i	tiltaksplanen	er	det	mulig	å	

utvikle	enkeltemner	som	kan	tilbys	som	e-læring	og	samlingsbasert,	men	som	samtidig	

kan	inngå	i	gradsstrukturen.	Enkeltemner	innenfor	de	fleste	kompetanseområdene	kan	

utvikles	som	e-læring	og	tilbys	som	samlingsbaserte	og	desentraliserte	tilbud.	Dette	

arbeidet	er	viktig	for	å	styrke	kompetansen	i	kommunehelsetjenesten	og	bør	prioriteres.	

Når	det	gjelder	fagområder	som	bør	prioriteres	vil	vi	foruten	de	som	er	nevnt	fremheve	

folkehelsearbeid	og	akuttmedisinsk	kompetanse.

Kultursensitivitet,	kommunikasjon,	samt	de	nye	områdene	(s.	50)	planen	hentet	fra	

Stortingsmelding	13	Utdanning	for	velferd,	vil	kunne	styrkes	ved	å	skape	

læringsarenaer	i	praksisfeltet	også	desentralisert,	ved	at	de	ulike	helsefaglige	studenter,	

inklusiv	både	farmasi,	psykologi	og	medisinstudenter	er	ute	samtidig,	på	samme	sted.	

Legesentra,	sykestuer,	intermediæravdelinger,	og	sykehjem	vil	være	gode	steder	for	å	få	

dette	til.	All	internasjonal	forskning	så	langt	viser	at	dette	vil	fungere	rekrutterende	og	

stabiliserende	for	nyutdannet	helsepersonell,	og	det	vil	være	samfunnsøkonomisk	

lønnsomt	på	lengre	sikt.	Det	er	behov	for	mer	forskning	på	utdanning,	særskilt	på	både	

tverrprofesjonell	utdanning,	desentralisert	utdanning	og	også	i	primærhelsetjenesten	

generelt.	

4	Formelle	møtearenaer	som	bør	etableres

Det	er	viktig	å	få	på	plass	samhandlingsarenaer	for	å	ivareta	behovet	for	samspill	i	

dimensjonering	og	innhold	i	helse- og	sosialfagutdanningene	også	mot	kommunal	

sektor.	Vi	har	ingen	merknader	til	de	foreslåtte	samspillsarenaene,	som	alle	er	på	et	

overordnet	nivå	og	vil	ivareta	den	nødvendige	forankring	av	samarbeid	på	overordnet	
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nivå.	Samtidig	vil	det	være	behov	for	samspillsarenaer	nedover	i	de	ulike	

organisasjonene	i	form	av	fag- og	praksisråd.	

5	Ansvaret	for	finansiering

Mange	av	tiltakene	som	skisseres	forutsetter	statlig	finansiering	gjennom	oppretting	av	

nye	studieplasser.	

Det	er	avgjørende	at	kommunene	settes	i	stand	til	å	ivareta	en	mer	sentral	rolle	i	

utdanning	av	fremtidens	helsearbeidere,	det	forutsetter	en	lovfestet	kommunal	plikt	til	

å	delta	i	utdanning	av	helsepersonell.	

For	å	komme	i	gang	med	en	betydelig	større	satsing	på	fleksible	utdanningstilbud	må	

flere	parter	bidra.	En	slik	satsing	krever	friske	penger,	særlig	i	startfasen.	Statlige	midler	

som	stimulerer	slik	satsing	bør	komme	på	plass.	Etter	vår	mening	kreves	særskilte	

midler,	øremerkede	eller	søknadsbaserte,	som	kommuner	og	praksissteder	kan	få	tilført	

for	å	utvikle	og	vedlikeholde	gode	praksisplasser	der	samhandlingskompetanse	kan	

læres.

6	Instanser	utenfor	utdanningsinstitusjonene	som	kan	ha	en	rolle	i	gjennomføringen	av	

tiltakene	

I	Nord-Norge	er	det	utviklet	et	godt	nettverk	med	regionale	studiesentra	som	alle	er	

tilsluttet	et	samarbeid	koordinert	av	RESULT	ved	UiT.	Disse	studiesentrene	burde	

kunne	ha	en	sentral	plass	i	arbeidet	med	å	tilrettelegge	desentraliserte	og	fleksible,	

samlingsbaserte	utdanningstilbud.	Også	Utviklingssentrene	for	sykehjem	og	

hjemmetjenester	og	interkommunale	aktører	innenfor	helse	og	omsorgstjenestene	bør	

være	sentrale	i	arbeidet	med	gjennomføring	av	tiltakene.	Fylkesmennene	i	landsdelen	

burde	også	være	sentrale	i	dette	arbeidet.	

Spesielt	til	utdanningsinstitusjonene

Til	grunn	for	strategiarbeidet	har	vært	en	antakelse	om	at	15	%	av	studieplassene	

innenfor	helsefaglig	utdanning,	bør	ligge	i	Nord-Norge.	Dette	er	i	tidligere	

utredningsarbeid	begrunnet	med	at	selv	om	befolkningen	i	landsdelen	utgjør	kun	9.5	%	

av	landets	befolkning,	flytter	det	en	større	andel	personell	med	kompetanse	fra	

landsdelen.

Vi	vurderer	det	slik	at	denne	15	%	regelen	er	godt	dekkende	enda	som	en	hovedregel.	

Flytting	av	helsepersonell	sørover	vil	variere	over	tid	og	ut	fra	etterspørselen	etter	

arbeidskraft.	Vi	har	ikke	grunnlag	for	å	kunne	differensiere	behovet	ytterligere,	men vil	

støtte	et	arbeid	med	å	innhente	slike	opplysninger	som	en	del	av	det	videre	arbeid.	

For	ytterligere	utdyping	av	noen	forhold	vises	det	til	vedlagte	høringsuttalelser	fra:

 Institutt for farmasi
 Institutt for klinisk medisin
 Institutt for psykologi
 Nasjonalt senter for distriktsmedisin – Institutt for samfunnsmedisin

Vennlig hilsen

Side 90



UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 /  postmottak@uit.no / uit.no 5

Arnfinn Sundsfjord

dekan

–

Arnfinn.sundsfjord@uit.no

–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Side 91



Nasjonalt Senter for DistriktsMedisin (NSDM)
Institutt for samfunnsmedisin

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet  

1

Til Helse Nord RHF

Høringsuttalelse Tiltaksplan 2014-2016 for kompetanseutvikling i 
kjølvannet av samhandlingsreformen.     

Helse Nord RHF har sammen med KS Nord-Norge gjennomført utredningsprosjektet 
”Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen”. Prosjektet er gjennomført i 2 faser:
Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3. september 2012.
Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30. april 2013, som nå er på høring. 

Innledende betraktninger 
Overordnet er tiltaksplanen omfattende og rommer et betydelig arbeid fra de fem arbeidsgruppene,
som igjen er bredt sammensatt. Arbeidet er tydelig forankret i en nordnorsk kontekst ved at 
småkommunene får spesiell oppmerksomhet (55 av i alt 88 kommuner har under 5000 innbyggere). 
Mange virksomhetsnære høringsinstanser er invitert inn som deltagere i arbeidet. En slik deltagende 
metodikk støttes helhjertet. Mange av forslagene forutsetter videre utredninger, gjennomganger og 
årlige konferanser, og vil innebære et betydelig oppfølgingsarbeid. En strammere tekst og tydeligere 
prioritering kunne imidlertid hjulpet høringsinstansene i sitt arbeid. Det er et problem at del 
forkortelser er uforklart, blant annet er SAK og ABIKO er ukjente for oss. Begrunnelse for den korte 
virkeperioden (to år) savnes også.

NSDM ønsker å gi innspill under følgende overskrifter: 

 Kompetansefelt

 Likeverd i strukturene rundt samhandling

 Små kommuner

 Desentralisert utdanning

Kompetansefelt 
Noen avgjørende rammer er lagt av Styringsgruppen, som avgrensningen til bare ni kompetansefelt 
og diagnosegrupper: Folkehelsearbeid, geriatri, habilitering/rehabilitering, rus, diabetes, psykiatri, 
kreft, smittevern, KOLS. Denne utvelgelsen passer dessverre ikke helt med Helsedirektoratets utvalg i 
rapporten Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten (2012), slik det er angitt i ved 
Tiltaksplanen. Diagnoseavgrensingen synes styrt av undersøkelsen i Fase 1 der man i hovedsak synes 
å ha basert seg på synspunkter fra kommuneledelsen, og ikke fastleger eller annet helsepersonell i 
klinisk virksomhet. Utvalget i tiltaksplanen utelukker f.eks. hjerte/karlidelser. Gruppe 5 sine forslag til 
tiltak for å bedre leger i primærhelsetjenesten synes også styrt av Styringsgruppens utvalg og kan
derfor ha gått glipp av viktige kompetansefelt som klinikerne ute i praksis er opptatt av. Dette er et
metodisk forhold som burde vært tydeliggjort. 

Gruppe 1 har på sin side utvidet kompetansefeltene ved å inkludere akuttmedisin ut fra at det 
satsningsområde som styrkes på nasjonalt plan nå som man bør følge opp regionalt. Med en sykere 
pasientgruppe på institusjonene utenfor sykehus vil frekvensen og mangfoldet av akutte forverringer 
og komplikasjoner sees hyppigere her. Dette krever spesiell kompetanse, ofte i tverrfaglige team
med ansatte i både primær og spesialisthelsetjenesten (bil-,båt-,luftambulanse, samt psykisk 
helsevern). Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus har et klart ”skal-krav” om 
trening i samhandling (§4). Dette kompetansehevingskravet er ikke prioritert Tiltaksplanen selv om 
Tiltaksområde 2 har listet opp både tverrprofesjonelt samarbeid og akuttmedisin.
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Likeverdig samhandling
Tiltaksplanens vektlegging av småkommuner, pasientsentrerte helsetjenester og leger i 
primærhelsetjenesten fremstår som viktige grep. Kompetanseheving i helseforetakene, slik det er 
formulert på side 5, pkt. 1.1., kunne imidlertid vært løftet frem på en måte som tar tak i en 
grunnleggende utfordring vi ser for god samhandling: mangel på likeverd mellom 1. og 2. linjen.. 
Læring i grupper skjer best settinger basert på likeverd. Intensjonen i rapporten er god: 
“Kompetansebehovet gjelder også helseforetakenes forståelse for oppgaver og arbeidsmåter i 
førstelinjen.” De mange forslagene til gjensidig informasjonsdeling og læring virker gjennomtenkte, 
men vil sannsynligvis ha større effekt dersom de ble gjennomført på kommunehelsetjenestens 
premisser, i deres lokaler og kontekst og ikke i helseforetakenes. Det kan imidlertid vanskelig 
gjennomføres med dagens bevilgninger og krever ekstra ressurser til kommunene, til 
kommuneovergripende strukturer og ikke minst krever det solid oppslutning fra både kommunens og 
helseforetakenes ansatte.

Utfordringer i små distriktskommuner  
I Tiltaksområde 4, om småkommunene, finner vi noen inkonsekvenser. Det fremheves at forskning 
viser at andelen faglærte i pleie og omsorg er høy i småkommuner, men allikevel skrives det at det er 
et kompetansegap mellom store og små kommuner. Hvilke yrkesgrupper sikter man til da? Vi ønsker 
at diskreditering av små kommuner bør skje med forsiktighet og forskningsbasert. Videre støtter vi 
strategien om å bygge fagnettverk, men vil advare Helse Nord og KS mot å legge press på 
kommunene til å flytte tilbud ut av kommunene. For eksempel kan påtvungne interkommunale 
legevakter i velfungerende små kommuner innebære svekket akuttmedisinsk kvalitet for 
distriktsbefolkninger i randkommunene, og de er ikke vist å sikre at fastlegen deltar i vaktordningene 
i høyere grad. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin advarer nå mot for store 
interkommunale legevaktsamarbeid. Slike strukturelle grep krever en grundig ROS analyse laget i 
samarbeid mellom Helseforetak og kommuner. Sannsynligvis vil økt antall fastleger i kommunene 
som en følge av økt oppgaveportefølje, redusere behovet for storstilt sentralisering av 
legevakttjenestene da pasientene skal få behandling der de bor. I framtiden, med bedre legedekning, 
samhandling og organisering, bør oppgaver som i dag ofte forskyves til legevakten kunne avklares på 
dagtid.   

Satsing på utdanning desentralisert 
Fastleger og sykepleiere er gruppene vi ser som de mest kritiske for god gjennomføring av 
Samhandlingsreformen. NSDM vil rose beskrivelsen av forhold rundt desentralisert utdanning og 
støtter strategiene for styrking og videreføring av dette. Rapporten referer i liten grad til 
igangværende og vellykkede tiltak, slik som utplassering av medisinstudenter i lokalsykehus og 
allmennpraksis i nordnorske distrikter ved Universitetet i Tromsø. Dette har pågått i 40 år, og det 
arbeides nå med opplegg for tidligere og mer gjennomgående utplassering ved revisjonen av den 
medisinske studieplanen i Tromsø. Dette er i samsvar med nyere internasjonale erfaringer der en 
satser på involvering ikke bare av helseinstitusjoner, men også av lokalsamfunn generelt i utdanning 
av helsepersonell, leger innbefattet (“Community Engaged Medical Education”, f.eks. ved kanadiske 
Northern Ontario School of Medicine, NOSM ). 

Kultursensitivitet, kommunikasjon, samt de nye områdene (s. 50) planen hentet fra Stortingsmelding 
13 Utdanning for velferd, vil kunne styrkes ved å skape læringsarenaer desentralisert, gjerne ved at 
helsefag- og medisinstudenter er ute samtidig, på samme sted. Etter vår mening kreves særskilte 
midler, øremerkede eller søknadsbaserte, som kommuner og praksissteder kan få tilført for å utvikle 
og vedlikeholde gode praksisplasser der samhandlingskompetanse kan læres. Allmenlegekontorer, 
sykestuer, intermediæravdelinger, og sykehjem vil være gode steder for å få dette til. Dette krever 
friske penger, særlig i startfasen. All internasjonal forskning så langt viser at dette vil fungere 
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rekrutterende og stabiliserende for nyutdannet helsepersonell, og det vil være samfunnsøkonomisk 
lønnsomt på lengre sikt.  NSDM er enige i at det er behov for mer forskning om desentralisert 
utdanning og også i primærhelsetjenesten generelt. Det er imidlertid skuffende at man da ikke 
kommer med forslag til tiltak, når rapporten så tydelig erkjenner denne mangelen.

Tromsø 31. august 2013

Helen Brandstorp                                                                                            Ivar J. Aaraas
(daglig leder)                                                                                                   (faglig leder)
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Høring – Prosjekt kompetanseutfordringer som følger samhandlingsreformen

Svar fra Institutt for farmasi

Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer.
1. Er statusbeskrivelsen og vurderingene i rapporten i sin helhet dekkende?
2. Redegjør evt. For de områdene der dere mener det foreligger mangler og gi en 

begrunnelse for det.

Kommentarer:

Yrkesgruppene farmasøyter ((reseptar-farmasøyter (bachelor), provisor-farmasøyter (master)), 

farmasøyter med erfaringsbasert mastergrad i klinisk farmasi, evt farmasøyter med doktorgrad innen 

farmasøytiske fagområder er ikke spesifisert i rapporten av “Kompetanseutfordringer i kjølvannet av 

samhandlingsreformen”. Argumenter for å inkludere også denne yrkesgruppen spesielt, følger:

Lov m.v 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (helsepersonelloven) med tilhørende forskrifter, som 

trådte i kraft 1. januar 2001, regulerer helsepersonellgrupper som tidligere var regulert av egne 

profesjonslover med forskrifter, nye grupper som har rett til autorisasjon på visse vilkår og personell i 

helsetjenesten eller apotek og elever/studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring yter 

helsehjelp (se helsepersonelloven §3), herunder farmasøyter. Bedre utnyttelse av farmasøyters 

kompetanse kan oppnås ved at de i større grad involveres i tverrfaglig samarbeid om pasientenes 

legemiddelbruk.

St.melding 18, 2004-2005, Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk, fremmer riktig legemiddelbruk 

som en overordnet målsetting for legemiddelpolitikken. 

Gjennomføring av St.melding 47, 2008-2009, Samhandlingsreformen, Rett behandling på rett sted –

til rett tid, vil kreve bred tilnærming fra mange profesjoner. Den vil blant annet medføre økt behov for 

kompleks legemiddelbehandling i primærhelsetjenesten. 

Side 95



UiT Norges arktiske universitet

Postboks 6050 Langnes

N-9037 Tromsø

Sentralbord: 77 64 40 00

Faks: 77 64 49 00

postmottak@uit.no

uit.no 2

Under pkt 9.7.4. Farmasi i St. melding 13, 2011-2012, Utdanning for velferd (Samspillsmeldingen) 

uttales: “Farmasøytisk kompetanse etterspørres på stadig nye områder i kommune – og 

spesialisthelsetjenesten. Her er det viktig å få den inn som en del av det tverrprofesjonelle 

samarbeidet. For eksempel har Helsetilsynet ført tilsyn med legemiddelbehandlingen i sykehjem og 

mener det er grunn til uro over situasjonen på grunn av mangel på fagkompetanse.” Videre står det: 
“Utviklingen i farmasøytenes yrkesrolle og arbeidsområder og innføringen av 
Samhandlingsreformen har igjen aktualisert spørsmålet om struktur og innhold i 
farmasiutdanningene.” 

Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen “I trygge hender” (2011-2014) omhandler flere av 

innsatsområdene riktig legemiddelbruk i blant andre sykehjem og hjemmesykepleien, samt 
samstemming av legemiddellister. Tilbakemeldingene fra involvert helsepersonell, som leger og 
sykepleiere, er at farmasøyten bidrar med viktig legemiddelkompetanse i det tverrfaglige teamet.

Erfaringer fra prosjektene viser at det fortsatt er et stort gap mellom hva pasienter faktisk tar av 

legemidler, og det fastlegen og annet helsepersonell har informasjon om.

Institutt for farmasi ved UiT har tatt disse signalene til etterretning i våre nye studieprogram i farmasi 

som startet sine opptak høsten 2012. Vi svarer på meldingene ved studieprogram som gir bred 

kunnskap på legemiddelområdet. Case-basert undervisning i farmakologi i kombinasjon med klinisk 

undervisning gir trening i individuelt tilpasset terapi. Kritisk kildevurdering og 

kommunikasjonstrening er en naturlig del av studiene.

Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30. april 2013

Institutt for farmasi ser de seks definerte tiltaksområdene som sentrale for oppfølging av 

Samhandlingsreformen. 

Farmasøyter bør være en viktig beslutningsstøtte for annet helsepersonell når det gjelder 

legemiddelbruk, og bør derfor nevnes eksplisitt under flere tiltaksområder.

1. Gi dine overordnete synspunkter på strategi- og tiltaksplanen, og konkrete synspunkter på 
de foreslåtte tiltak/tiltaksområder
- Utvikling av samspillsarenaer der utdanningsinstitusjonene deltar og hvor de 

respektive helseprofesjonene er en viktig forutsetning for å fremme samspill mellom 
ulike profesjoner allerede i grunnutdanningene. 

- Under grunnutdanninger og praksisarenaer er det viktig at også farmasi tas inn når det 
gjelder kartlegging av nye praksisarenaer. Praksisplasser både i sykehus og 
kommunehelsetjenesten er av betydning for å forme en fremtidig yrkesrolle, herunder 
samhandling rundt pasientene.

- Praksisarenaene kan danne grunnlag for forskningsprosjekt som fokuserer på 
tverrfaglig samhandling. 

2. Hvilke kompetanseområder og personellgrupper er mest kritisk for gjennomføring av 
reformen, sett fra din institusjons/din kommunes, eller organisasjons ståsted?
- Institutt for farmasi ser det som naturlig å bygge opp en tverrfaglig behandlingskultur 

som kan ivareta ulike komplekse behandlingsforløp. Det vil være naturlig at 
helsepersonell med legemiddelkompetanse (farmasøyter og leger) deltar og diskuterer 
spørsmål som omhandler legemiddelbruk til enkeltindivider og i befolkningen.

3. Hvilke kompetanseområder kan utvikles som etterutdanningstilbud, og hvilke må utvikles 
som formelle videre-/masterutdanninger gjennom utdanningsinstitusjoner? Hvilke 
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forventninger har din organisasjon til fleksible nettstøtende (E-læring) samlingsbaserte 
utdanningstiltak og hvilke kompetanseområder ønskes prioritert på dette området?
- Etterutdanning bør kunne tilbys innen legemiddelbehandling av flere kroniske 

sykdommer. Noen eksempler kan være diabetes, KOLS, astma, hyperkolesterolemi, 
hypertensjon og kreft.

- Etterutdanning knyttet opp mot spesielle fagområder som for eksempel geriatri. 
- Institutt for farmasi ved UiT mener det ligger store muligheter i å etablere alternative, 

fleksible samlingsbaserte vider- og etterutdanningskurs. En utvidelse av antallet 
hele/eller delvis nettbaserte studieprogram kan være formålstjenlig med tanke på å 
dekke behovet for helsepersonell (for eksempel farmasøyter) i distriktene.

4. Hvilke formelle møtearenaer (regionalt og /eller lokalt) bør etableres mellom 
utdanningsinstitusjoner og tjenestene for å ivareta behovet for samspill i dimensjonering 
og innhold i helse- og sosialfaglige utdanninger?

- Det kan være formålstjenlig å bygge videre på de allerede etablerte 
samarbeidsarenaene ved å inkludere farmasøyter i disse.

5. Hvor mener du ansvaret for finansiering av de ulike tiltak primært ligger, eks. stat, 
kommune, helseforetak, universitet/høgskole, andre?

- Det vil være avhengig av organisering hva som er formålet med tiltaket og hvem som 
deltar

6. Hvilke instanser utenfor utdanningsinstitusjonene mener du kan ha en rolle i 
gjennomføring av tiltak, eks. kommunale utviklingssentra, kompetansesentra i 
helseforetakene, fylkesmannen o.a.?
- Samme kommentar som ovenfor.

Spesielt til utdanningsinstitusjonene:

Til grunn for strategiarbeidet har vært en antakelse om at 15% av studieplassene innenfor helsefaglig 

utdanning, bør ligge i Nord-Norge. Dette er i tidligere utredningsarbeid begrunnet med at selv om 

befolkningen i landsdelen utgjør kun 9.5 % av landets befolkning, flytter det en større andel personell 

med kompetanse fra landsdelen.

Når det gjelder farmasi, er et minimum på 15 % av studieplassene (beregnet ut fra summen av treårig 

bachelor og femårig masterutdanninger) å være omtrent det opptakstallet vi har hatt til nå. Videre 

viser erfaring at i gjennomsnitt vil omlag 50 % av farmasøytene som utdannes i Tromsø ta seg arbeid i 

nord. Det er imidlertid vanskelig å anslå hvordan det vil bli når vi ser resultatet av at vi har omlagt til 

en 3+2 modell (treårig bachelor + en toårig master), og evt hvordan dette vil utvikle seg når de øvrige 

utdanningsinstitusjonene innfører liknende utdanningsprogrammer.

Farmasøytene som utdannes i fremtiden vil blant annet ha kompetanse i terapiveiledning til pasienter 

og være en viktig beslutningsstøtte for annet helsepersonell når det gjelder legemiddelbruk. De fleste 

farmasøytene i nord er ansatt i apotek, men sykehusapotek, sykehusavdeling, RELIS og universitet, 

samt noe lokal industri er også viktige arbeidsplasser. Arbeidsfeltet mot klinikk utvides, og det bør 

reflekteres over hvordan farmasøytene i tråd med samhandlingsreformen kan involveres i kommune 

helsetjenesten. Et par kommuner har for eksempel opprettet stillingen kommunefarmasøyt.
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Vennlig hilsen

Thrina Loennechen

Instituttleder

–

thrina.loennechen@uit.no

77 64 61 63

–
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Institutt for psykologi

Vår ref.: 2013/2453

Dato: 29.08.2013

Det helsevitenskapelige fakultet

Høringsuttalelse fra Institutt for psykologi

Vedrørende	høring	om	Prosjekt	kompetanseutfordringer	som	følger	av	
samhandlingsreformen

Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (UiT) har lest 

høringsdokumentene vedrørende kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen med

tanke på hvilke utfordringer vi ser for psykologutdanningen og psykologprofesjonen. Vi har merknader til 

følgende områder: Helsepsykologi, unge, eldre, behov for lettere tilgang til psykolog, samt 

utdanningskapasiteten.

Kunnskap og praksis i helsepsykologi

Verken helsepsykologi, dvs kunnskap om samspillet mellom psykologiske faktorer, adferd og somatisk 

helse, eller klinisk helsepsykologi, dvs anvendt helsepsykologi ved somatisk sykdom, er nevnt i 

høringsdokumentet. Begge må anses som områder av potensielt stor betydning for å oppfylle noen av 

hovedmålene med samhandlingsreformen. Førstnevnte gir relevant kunnskap og forståelse av hvordan 

primær- og sekundærforebyggende arbeid kan implementeres og bør organiseres. Sistnevnte innebærer 

et mer klinisk orientert arbeid med hovedvekt på kartlegging og intervensjoner rettet mot å redusere 

risikoatferd relevant for en vellykket rehabilitering. Det siste er særlig relevant for denne høringen.

Det er god dokumentasjon for at pasienter kan ha betydelig tilpasningsproblemer etter alvorlige 

somatiske sykdommer, såsom ved hjerte/kar sykdom, kreft og diabetes. Endringer i atferd og livsstil er 

nødvendig og man kan anslå at inntil 1/4 av pasientene kan ha behov for hjelp til å implementere 

nødvendige endringer i eksempelvis atferd/livsstil/kosthold for å høyne sykdomsmestring og å forebygge 

forverring eller tilbakefall i sykdom. Tilpasning til et liv med kroniske sykdommer er et annet område. 

Pasienter som eksempelvis får revmatisk sykdom, plages med kroniske diffuse smertetilstander eller 

nevrologiske sykdommer (eks. multippel sklerose) vil kunne ha tilsvarende behov for forebyggende tiltak. 

En ser derfor at psykologutdanningen bør ha større vekt på kunnskap om og praksis i klinisk 

helsepsykologi.
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Ungdom

Det er behov for psykologisk kompetanse om ungdom. Ungdom som dropper ut av videregående skole 

grunnet angst, depresjon og andre vansker risikerer å havne utenfor den viktige normalutviklingen som 

er nødvendig for å komme i arbeid og bli selvstendig. Det bør arbeides for sømløse overganger mellom 

spesialisthelsetjenesten for barn og unge, skolehelsetjeneste, lavterskeltilbud i kommunene og PPT-

tjeneste i kommune og fylke for å demme opp for den forurolige veksten i unge uføre med psykisk 

helseproblemer. Kommunepsykologene og andre lavterskeltilbud for ungdom er et viktig 

satsningsområde og vil kunne avhjelpe spesialisthelsetjenester gjennom aktiv primær- og 

sekundærforebygging av psykiske lidelser og bidra til at flere fullfører videregående utdannelse. 

Geriatri og eldre

Et av de viktigste punktene i samhandlingsreformen er geriatri og kunnskapen om eldre. Dette inkluderer omsorg, 

behandling og forebyggende arbeid. Reformen fremhever behovet om å øke og styrke kompetanse på fagfeltet. 

Institutt for psykologi vil påpeke at psykologer er en gruppe helsepersonell som kan bidra til å oppnå målet. Institutt 

for psykologi ved UiT har etablert et team innenfor utviklingspsykologi som fokuserer på gerontopsykologi. I 

profesjonsutdanningen er det lagt inn eldrepraksis, der alle blivende psykologier fra UiT får grunnleggende erfaring 

med demensscreening. Denne praksisen med eldre bør kunne utvides til å omfatte ulike aspekter av psykologisk 

utredning, støtte for pårørende, tverrfaglig arbeid med helsepersonell som jobber med eldre, samt tettere 

samarbeid med kommunene for iverksetting av forskningsprosjekter. Økt forskningsvirksomhet på feltet vil 

naturligvis øke kompetansen for våre studenter og dette ville gi dem anledning til å jobbe bredt med forskjellige 

problemstillinger rundt eldre. Gerontopsykologi er en lite omsøkt subspesialitet i klinisk psykologi, og står i fare for 

å falle bort, grunnet at så få søker seg inn på spsialiteten. Dette til tross for at andelen og antallet eldre i 

befolkningen øker. Kompetanseområdet gerontopsykologi bør forsterkes i profesjonsstudiet i psykologi, og det bør 

legges til rette for at flere psykologer i spesialisering opparbeider spisskompetanse i gerontopsykologi.

Lettere tilgang til psykologisk behandling

Det er lange venteliste for psykoterapeutisk behandling i spesialisthelsetjenesten, og for å bli 

rettighetsvurdert for behandling må pasientene ha stor symptombelastning med betydelig nedsatt 

funksjonsnivå. En stor del pasienter blir derfor avvist, men vurdert å ha behov for behandling. Denne 

gruppen søker seg til private psykologtjenester. Det utlyses få avtalespesialiststillinger (private 

stillingshjemler) i helseforetakene pr i dag og de som eksisterer rapporter om ekstrem pågang og svært 

lange ventelister. Det vil være samfunnsøkonomiske gevinster og helsefremmende å øke antall 

avtalespesialister slik at flere pasienter ville få tilbud og på denne måten avhjelpe innsøkingen til 

spesialisthelsetjenesten, samt at de som blir avvist får et reelt tilbud. Parallelt bygges det opp 

psykologtjenester i kommunal regi og tilknyttet fastleger, helsestasjoner og legevakt. Sammen med 

avtalespesialistene vil kommunepsykologene kunne avhjelpe såkalte lettere psykiske plager som gir stort 

sykefravær, og slik frigjøre kapasitet i spesialisthelsetjenesten til å gi høyere kvalitets behandling til de 
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med alvorlige psykiske plager. Det anbefales derfor at helseforetakene oppretter flere stillingshjemler for 

privatpraktiserende spesialister psykologi og psykiatri. 

Utdanningskapasitet

I henhold til tiltaksplanen ønskes det at utdanningskapasiteten av psykologer øker fra 32 til 38 psykologer 

for å tilfredsstille 15% regelen. Siden UiT fra denne høsten tar inn 46 studenter i psofesjonsstudiet, møtes 

dette målet med god margin.

Vennlig hilsen

Ingunn Skre

instituttleder

–

ingunn.skre@uit.no

77 64 54 46

–

Trine Krane

kontorsjef
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DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET 
INSTITUTT FOR KLINISK MEDISIN 

 

 
 

 

NOTAT 

 
  Til: Helsefak 
 

Fra: Institutt for klinisk medisin  
 

 
 

 

Innspill fra IKM til Høring – Prosjekt kompetanseutfordringer som følger av 
samhandlingsreformen  
Vi har videresendt høringsinvitasjonen til alle forskningsgrupper ved instituttet. Prosjekt 
kompetanseutfordringer angår IKM primært hva gjelder utdanning og videreutdanning av leger, som 
jo er samordnet på Helsefak. Med det som utgangspunkt kommer her tilsvar på noen av de spørsmål 
som stilles i høringsbrevet. 

 

Fase 1: Statusbeskrivelse (Rapport fra 3. september 2012) 

Statusbeskrivelsen anses å være dekkende, men det er alltid usikkerheter hva angår prognoser for 
behov for helsepersonell. Det konkluderes med enten en underdekning av leger eller en balanse 
mellom tilgjengelighet og behov, men uansett er en ubalanse mellom tilbud og behov i antall 
spesialister i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Prognosene har basis i en grundig rapport om 
dette behovet og er vel så gode som man kan få dem. 

Fase 2: Tiltaksplan (Rapport fra 30. april 2013) 

1. Tiltaksplanen er grundig og omfattende.  

• Tiltaksområde 1: Samspillsarena. Vi støtter de forslag som fremlegges uten at de har 
noen direkte implikasjoner for IKM 

• Tiltaksområde 2: Utdanninger. Her er det allerede planer for å øke kapasiteten ved 
medisinerutdanningen samtidig som man flytter et antall som tilsvarer 
kapasitetsøkningen av 6.årsstudenter til Finnmark med modell som man har i Bodø. Vi 
støtter disse planene. Vi deltar i også planleggingen av et bachelor-, evt senere master-
studium i ernæringsvitenskap og av det nye studiet i helseteknologi. Ellers er 
implementeringen av medisinstudiets revisjon i god gang med inkorporering av flere av 
de elementer som nevnes under dette punktet. Viderutdanning av leger er lite nevnt. 
Denne er i ferd med å flyttes fra Den norske legeforening til Helsedirektoratet med økt 
ansvar for universitetene i utforming og avvikling av kurs. Vi er forberedt på å ta del i 
dette økte ansvaret etter hvert. 

• Tiltaksområde 3: Kunnskaps- og kompetanseoverføring. Vi er positive til opprettelsen 
av en portal for samling av kurs og fagnett. Ut over dette har vi ingen kommentarer. 

• Tiltaksområde 4: Kompetanseutfordringer i små kommuner. Ingen anmerkninger eller 
kommentarer. 
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• Tiltaksområde 5: Undervisningstiltak om pasientsentrert helsetjeneste.  Vi deltar aktivt 
i revisjonen av medisinstudiet og dens implementering hvor dette vil være et område 
for fokus. 

• Tiltaksområde 6: Opplæring og utdanning av leger i primærhelsetjenesten. Dette 
omfattes dels av medisinerutdanningen, dels av endringene i spesialistutdanningen 
som begge er kommentert ovenfor. 

2. Vi ser ikke at noen områder eller grupper peker seg ut som mest kritiske (flaskehalser) for 
reformens gjennomføring. Styrking og endring på mange nivåer og områder må til. 

3. Ingen kommentarer fra IKM 
4. Ingen kommentarer fra IKM 
5. Finansiering: Der ekstra midler er nødvendig for tiltak må disse komme som friske midler fra 

statlig hold. 
6. Ingen kommentarer fra IKM 

Til spørsmålet om andelen studieplasser i Nord-Norge bør ligge på 15 % for alle utdanninger: For 
medisinerutdanningen synes dette å være et realistisk nivå (som nå inklusive 10-11 ekstra plasser med 
avsluttende utdanning i Finnmark). Hva de øvrige utdanninger angår har vi ingen kommentar.  

 

 

Tromsø, 29. august 2013 

 

Eyvind J. Paulssen  
Instituttleder  
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Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv

24.06.2013 44139/2013 2013/3024 034

Helse- og sosialavdelingen

Høringsuttalelse Helse Nord og KS Nord-Norge;

- prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen.
Ref: 2010/107-101/ 305

Innledningsvis må det bemerkes at det er et godt arbeid som presenteres med et bredt perspektiv. At 
ikke alle perspektiv er vurdert, som man i dag ser etter at Samhandlingsreformen har vært en realitet i 
halvannet år, har vi forståelse for.

Arbeidet som de ulike gruppene har gjort er svært detaljrikt og nøye, slik at innspillene i hovedsak vil 
være på et overordnet og prinsipielt nivå.

Ad Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3. september 2012
1. Er statusbeskrivelsen og vurderingene i rapporten som helhet dekkende?

Innspill fra Bodø kommune:

En ser tre sentrale utfordringer når det gjelder den framtidige organiseringen av og det faglige 
innholdet i helsefagutdanningen. Dette er:

 Utdanningsinstitusjonene har vært i for stor grad rettet mot spesialhelsetjenesten.
 Pasientforløptenkningen har hatt for liten plass, spesielt i primærhelsetjenesten.
 Profesjonsutøvelsen har vært for lite forskningsbasert. 

Statusbeskrivelsen tar for lite tak i behov knyttet til barn og unge – med hovedvekt på psykiatrifeltet. 

Det er lite belyst hvordan endring i arbeidsform i kommunene får betydning for kompetansebehovet 
– endringene i kommunal sektor går raskt, det som ble kartlagt i 2011 og det som erkjennes som behov 
i 2013 er ikke nødvendigvis det samme.

Forskning på «feltet» mellom kommune og spesialisthelsetjenestene og påfølgende arbeid for 
implementering av ny kunnskap og kompetanse i utdanningene har liten oppmerksomhet.

2. Redegjør evt. for de områder der dere mener det foreligger mangler og gi en begrunnelse 
for dette.

Innspill fra Bodø kommune:

Hverdagsrehabilitering har ikke kommet med, siden prosjektet kom i gang høsten 2011. 
Medfører økt behov for ergoterapeuter spesielt, samt videreutdanning i Hverdagsrehabilitering både på 
master nivå og i forhold til Helsefagarbeiderutdanningen.

Det pågår en kontinuerlig prosess med endring i arbeidsform i kommunene og helseforetak – slik 
som hverdagsrehabilitering, helhetlig pasientforløp, forebyggende arbeid barn/unge. Dette påvirker 
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også behov for kompetanse i kommunene (eks behov for ergoterapauter, fysioterapauter, ny 
kompetanse i familiesentre/barnehage/skole for å ta tak i livsstilsutfordringer, psykisk helse, helhetlig 
pasientforløp, osv).  

Samspill mellom justering av utdanningenes innhold og aktivitetskravene/oppfylling av 
aktivitetskravene som er gitt i oppdragsdokumentene fra dept. til høgskoler/universitet er også et 
perspektiv som kunne vært belyst. 

Følgeforskning og innlemming av ny kunnskap i utdanningene må ha fokus. Det er ikke nok å utdanne 
flere i de ulike fagfeltene, det må også ny kunnskap inn i de ulike utdanningene – og de områdene som 
«alle» bør være oppdatert på må inn i alle utdanningene. Det kan understøtte behovet for fleksibilitet 
som er spesielt fremtredende i små – kommunene.  Ny kunnskap kan blant annet være erfaringsbasert  
forskning på pasientforløp, teamarbeid, oppvekstsvilkår m.m.
Vi kan ikke bruke «gårdagens utdanninger til å løse morgendagens utfordringer». La ny erfaring prege 
utdanningene så snart som mulig.

Utfordring knyttet til vedlikehold av kompetanse for personell i kommunen, som overtar oppgaver fra 
spesialisthelsetjenesten, har for liten oppmerksomhet. 
Vedlikehold av kompetanse hos de som ikke skal inn i utdanningsløp, men må oppdatere seg 
fortløpende, bør og ha fokus.

Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30. april 2013

1. Gi dine overordnede synspunkter på strategi- og tiltaksplanen, og konkrete synspunkter på 
de foreslåtte tiltak/tiltaksområder.

Innspill fra Bodø kommune:

Samhandlingsreformen er en samfunnsreform hvor kommunen er en sentral aktør. Kommunene må 
være med i utvikling av strategier og tiltak som går på tvers av nivåer og sektorer for at disse skal være 
gjennomførbare. 

Kommunal sektor sammen med helseforetakene og utdanningsinstitusjonene er nødvendig for å sikre 
at ny kunnskap og nye kompetansebehov kommer inn i de etablerte utdanningsområdene eller 
etableres som nye utdanninger.

2. Hvilke kompetanseområder og personellgrupper er mest kritisk for gjennomføring av 
reformen, sett fra din institusjons/din kommunes, eller organisasjons ståsted? Ta gjerne 
utgangspunkt i fagområder/tjenestetilbud og/eller personellgrupper, eks. kreft, rehabilitering, 
sykepleiere, fastleger o.a. Prioriter de mest kritiske kompetanseområder og personellgrupper 
i innbyrdes rekkefølge.

Innspill fra Bodø kommune:

Samhandlingsreformen innebærer en sterk satsing på kommunale tjenester og på fagområder som 
folkehelse, hverdagsrehabilitering, forebygging, tidlig intervensjon og ulike lavterskeltilbud. Av 
betydning især for rusmiddelavhengige og psykisk syke er innsatsområder som forebygging, tidlig 
intervensjon, lavterskeltilbud, forsterke bo – og behandlingstilbud i kommunene ved psykiske lidelser, 
ambulante team og lavterskel helsetilbud til rusmiddelavhengige. 
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For profesjonsutdanningene innebærer dette behov for vridning både faglig og organisatorisk:
 Økt vekt på den kommunale helsetjenestens behov for kompetanseoppbygging.
 Integrering av pasientforløpstenkningen som en rød tråd gjennom hele utdanningen – en ny 

yrkesrolletenkning. 
 Økt samarbeid med instanser i praksisfeltet om å bygge opp et mer forskningsbasert praksisfelt. 

Konkret betyr dette:
 En må utvikle nye samarbeidsrelasjoner mellom kommunal helsetjeneste og 

utdanningssystemet.
 Kompetanse knyttet til teamarbeid og brukermedvirkning vil være sentralt.
 Mer kompetanse for å ivareta nye brukergrupper (psykiske og sosiale problemer og langvarige 

og sammensatte lidelser) og møte nye livsstilsrelaterte sykdommer som følge av demografiske 
endringer.

 Mer kompetanse om sosiale forskjeller i helse og helseatferd, inkludert kompetanse om 
flerkulturelle utfordringer.

 Mer kompetanse om hverdagsrehabilitering.
 Det behøves plan – og prosjektkompetanse for å inkludere helsemessige aspekter i kommunale 

og fylkeskommunale plan – og beslutningsprosesser. 

Personellgrupper:
Fastlegene har en nøkkelrolle i kommunens helsetjeneste og har en viktig rolle som portåpner inn i 
spesialisthelsetjenesten. Uten tilstrekkelig legedekning er det utfordrende for kommunen å gi 
forsvarlige helsetjenester. Det samme gjelder sykepleiekompetansen, den må være tilstede i 
tilstrekkelig grad.
Men, disse faggruppene må suppleres med flere faggrupper. Vi trenger flere ergoterapeuter, 
fysioterapeuter, helsefagarbeidere med rehabiliterings- og folkehelsekompetanse for å nå målene i 
samhandlingsreformen.

Gjennomføring av samhandlingsreformen krever at alle faggruppene i helsetjenesten er representert og 
har kunnskap om hverandre. 

3. Hvilke kompetanseområder kan utvikles som etterutdanningstilbud, og hvilke må utvikles 
somformelle videre-/masterudanninger gjennom utdanningsinstitusjoner? Hvilke 
forventninger har din organisasjon til fleksible nettstøttede (E-læring) samlingsbaserte 
utdanningstiltak og hvilke kompetanseområder ønskes prioritert på dette området?

Innspill fra Bodø kommune:

Vi ønsker større fleksibilitet i de utdanningstilbudene som gis, gjerne som fagtema  tilsvarende 10-15 
studiepoeng - på masternivå og som kan samles i en master i ettertid.

Etterutdanningstilbud: kreft, diabetes, demens, kols, Aktivitet og forebygging

Videre-/masterutdanning: Hverdagsrehabilitering, rehabilitering, folkehelse

e-læring – forventninger: det er etter hvert flere fagområder som tilbys som e-læring. Det er nødvendig 
å etablere e-læring som en del av den faste måten å drive kompetanseheving på, noe som nok vil 
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stimulere til utvikling av tilbud innenfor flere fagområder/temaer. Etter hvert vil e-læring være en 
vanlig måte å øke kompetansen på.
Deling av e-læringsprogrammer må være fremtiden.

4. Hvilke formelle møtearenaer (regionalt og/eller lokalt) bør etableres mellom
utdanningsinstitusjoner og tjenestene for å ivareta behovet for samspill i dimensjonering og
innhold i helse- og sosialfaglige utdanninger?

Innspill fra Bodø kommune:

Kommunene må inviteres inn på samhandlingsarenaene som likeverdige parter med Helseforetak og 
undervisningsinstitusjoner. 

Etablering av et overordnet strategisk samarbeidsorgan med utdanning og forskning i Nord-Norge 
støttes.

Regionale organ knyttet til det enkelte HF og de samarbeidende kommuner bør etableres – OSO bør 
være arena for samarbeid med supplering av universiteter, høgskoler. Utvikling av en felles 
forsknings- og utviklingsenhet etter modell av «Helsetorgmodellen» i Helse Fonna 
http://www.helsetorgmodellen.net/wp-content/uploads/2012/05/helsetorgmodellen-
informasjonshefte-mai-2012.pdf

Nordlandsløftet er en samhandlingsarena som må være i tillegg – og som omhandler hele 
samfunnsperspektivet og langt flere aktører. 
Det er ikke alle kommuner som er delaktig i Nordlandsløftet gjennom RKK samarbeid.

Gjennomgående representasjon mellom overordnet og regionale fora støttes.

5. Hvor mener du ansvaret for finansiering av de ulike tiltak primært ligger, eks. stat, 
kommune, helseforetak, Universitet/høgskole, andre?

Innspill fra Bodø kommune:

Staten bør finansiere kompetansehevingstiltak som er en direkte konsekvens av 
samhandlingsreformen. 

6. Hvilke instanser utenfor utdanningsinstitusjonene mener du kan ha en rolle i 
gjennomføring av tiltak, eks. kommunale utviklingssentra, kompetansesentra i 
helseforetakene, fylkesmannen o.a.?

Innspill fra Bodø kommune:
Alle 

Utarbeidet av:
Tom Solli, Folkehelsekoordinator
Åse Bente Mikkelborg, rådgiver HO-avdelingen
Tarald Sæstad, fagleder PPT i OK-avdelingen
Mona Karlsen, rådgiver HO- avdelingen
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Utskrift fra møteprotokoll

Møte i: Salten Regionråd
Dato: 20. september 2013

Sak: SR-sak 36/13 Høring: Helse Nord RHF – Prosjekt kompetanseutfordringer 
som følger av samhandlingsreformen

Enstemmig vedtak:

Salten Regionråd gir sin støtte til Bodø kommunes uttalelse i forbindelse med 
prosjektet “Kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen”.

Bodø kommunes innspill:

Ad Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3. september 2012

1. Er statusbeskrivelsen og vurderingene i rapporten som helhet dekkende?

Innspill fra Bodø kommune:

En ser tre sentrale utfordringer når det gjelder den framtidige organiseringen av og det fagli-
ge innholdet i helsefagutdanningen. Dette er:
 Utdanningsinstitusjonene har vært i for stor grad rettet mot spesialhelsetjenesten.
 Pasientforløptenkningen har hatt for liten plass, spesielt i primærhelsetjenesten.
 Profesjonsutøvelsen har vært for lite forskningsbasert.

Statusbeskrivelsen tar for lite tak i behov knyttet til barn og unge – med hovedvekt på psyki-
atrifeltet.

Det er lite belyst hvordan endring i arbeidsform i kommunene får betydning for kompetan-
sebehovet – endringene i kommunal sektor går raskt, det som ble kartlagt i 2011 og det som 
erkjennes som behov i 2013 er ikke nødvendigvis det samme.

Forskning på «feltet» mellom kommune og spesialisthelsetjenestene og påfølgende arbeid 
for implementering av ny kunnskap og kompetanse i utdanningene har liten oppmerksomhet.

1. Redegjør evt. for de områder der dere mener det foreligger mangler og gi en
begrunnelse for dette.

Innspill fra Bodø kommune:

Hverdagsrehabilitering har ikke kommet med, siden prosjektet kom i gang høsten 2011.

Dette medfører økt behov for ergoterapeuter spesielt, samt videreutdanning i Hverdagsreha-
bilitering både på master nivå og i forhold til Helsefagarbeiderutdanningen.

Det pågår en kontinuerlig prosess med endring i arbeidsform i kommunene og helseforetak 
– slik som hverdagsrehabilitering, helhetlig pasientforløp, forebyggende arbeid barn/unge. 
Dette påvirker også behov for kompetanse i kommunene (eks behov for ergoterapeuter, fy-
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sioterapeuter, ny kompetanse i familiesentre/barnehage/skole for å ta tak i livsstilsut-
fordringer, psykisk helse, helhetlig pasientforløp, osv).

Samspill mellom justering av utdanningenes innhold og aktivitetskravene/oppfylling av aktivi-
tetskravene som er gitt i oppdragsdokumentene fra dept. til høgskoler/universitet er også et 
perspektiv som kunne vært belyst.

Følgeforskning og innlemming av ny kunnskap i utdanningene må ha fokus. Det er ikke nok 
å utdanne flere i de ulike fagfeltene, det må også ny kunnskap inn i de ulike utdanningene –
og de områdene som «alle» bør være oppdatert på må inn i alle utdanningene. Det kan un-
derstøtte behovet for fleksibilitet som er spesielt fremtredende i små – kommunene. Ny 
kunnskap kan blant annet være erfaringsbasert forskning på pasientforløp, teamarbeid, opp-
vekstsvilkår m.m. Vi kan ikke bruke «gårdagens utdanninger til å løse morgendagens utford-
ringer». La ny erfaring prege utdanningene så snart som mulig. 

Utfordring knyttet til vedlikehold av kompetanse for personell i kommunen, som overtar opp-
gaver fra spesialisthelsetjenesten, har for liten oppmerksomhet. Vedlikehold av kompetanse 
hos de som ikke skal inn i utdanningsløp, men må oppdatere seg fortløpende, bør og ha fo-
kus.

Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30. april 2013

1. Gi dine overordnede synspunkter på strategi- og tiltaksplanen, og konkrete 
synspunkter på de foreslåtte tiltak/tiltaksområder.

Innspill fra Bodø kommune:

Samhandlingsreformen er en samfunnsreform hvor kommunen er en sentral aktør. Kommu-
nene må være med i utvikling av strategier og tiltak som går på tvers av nivåer og sektorer 
for at disse skal være gjennomførbare. Kommunal sektor sammen med helseforetakene og 
utdanningsinstitusjonene er nødvendig for å sikre at ny kunnskap og nye kompetansebehov 
kommer inn i de etablerte utdanningsområdene eller etableres som nye utdanninger.

2. Hvilke kompetanseområder og personellgrupper er mest kritisk for gjennomfø-
ring av reformen, sett fra din institusjons/din kommunes, eller organisasjons 
ståsted? Ta gjerne utgangspunkt i fagområder/tjenestetilbud og/eller personell-
grupper, eks. kreft, rehabilitering, sykepleiere, fastleger o.a. Prioriter de mest 
kritiske kompetanseområder og personellgrupper i innbyrdes rekkefølge.

Innspill fra Bodø kommune:

Samhandlingsreformen innebærer en sterk satsing på kommunale tjenester og på fagområ-
der som folkehelse, hverdagsrehabilitering, forebygging, tidlig intervensjon og ulike lavters-
keltilbud. Av betydning især for rusmiddelavhengige og psykisk syke er innsatsområder som 
forebygging, tidlig intervensjon, lavterskeltilbud, forsterke bo – og behandlingstilbud i kom-
munene ved psykiske lidelser, ambulante team og lavterskel helsetilbud til rusmiddelavheng-
ige.

For profesjonsutdanningene innebærer dette behov for vridning både faglig og organisato-
risk:
 Økt vekt på den kommunale helsetjenestens behov for kompetanseoppbygging.
 Integrering av pasientforløpstenkningen som en rød tråd gjennom hele utdanningen – en 

ny yrkesrolletenkning.
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 Økt samarbeid med instanser i praksisfeltet om å bygge opp et mer forskningsbasert 
praksisfelt.

Konkret betyr dette:
 En må utvikle nye samarbeidsrelasjoner mellom kommunal helsetjeneste og
 utdanningssystemet.
 Kompetanse knyttet til teamarbeid og brukermedvirkning vil være sentralt.
 Mer kompetanse for å ivareta nye brukergrupper (psykiske og sosiale problemer og 

langvarige og sammensatte lidelser) og møte nye livsstilsrelaterte sykdommer som følge 
av demografiske endringer.

 Mer kompetanse om sosiale forskjeller i helse og helseatferd, inkludert kompetanse om 
flerkulturelle utfordringer.

 Mer kompetanse om hverdagsrehabilitering.
 Det behøves plan – og prosjektkompetanse for å inkludere helsemessige aspekter i 

kommunale og fylkeskommunale plan – og beslutningsprosesser.

Personellgrupper:

Fastlegene har en nøkkelrolle i kommunens helsetjeneste og har en viktig rolle som portåp-
ner inn i spesialisthelsetjenesten. Uten tilstrekkelig legedekning er det utfordrende for kom-
munen å gi forsvarlige helsetjenester. Det samme gjelder sykepleiekompetansen, den må 
være tilstede i tilstrekkelig grad. Men, disse faggruppene må suppleres med flere faggrupper. 
Vi trenger flere ergoterapeuter, fysioterapeuter, helsefagarbeidere med rehabiliterings- og 
folkehelsekompetanse for å nå målene i samhandlingsreformen. Gjennomføring av sam-
handlingsreformen krever at alle faggruppene i helsetjenesten er representert og har kunn-
skap om hverandre.

3. Hvilke kompetanseområder kan utvikles som etterutdanningstilbud, og hvilke 
må utvikles somformelle videre-/masterudanninger gjennom utdanningsinstitu-
sjoner? Hvilke forventninger har din organisasjon til fleksible nettstøttede (E-
læring) samlingsbaserte utdanningstiltak og hvilke kompetanseområder ønskes 
prioritert på dette området?

Innspill fra Bodø kommune:

Vi ønsker større fleksibilitet i de utdanningstilbudene som gis, gjerne som fagtema tilsvaren-
de 10-15 studiepoeng - på masternivå og som kan samles i en master i ettertid.

Etterutdanningstilbud: kreft, diabetes, demens, kols, Aktivitet og forebygging

Videre-/masterutdanning: Hverdagsrehabilitering, rehabilitering, folkehelse 

e-læring – forventninger: det er etter hvert flere fagområder som tilbys som e-læring. Det er 
nødvendig å etablere e-læring som en del av den faste måten å drive kompetanseheving på, 
noe som nok vil stimulere til utvikling av tilbud innenfor flere fagområder/temaer. Etter hvert 
vil e-læring være en vanlig måte å øke kompetansen på. Deling av e-læringsprogrammer må 
være fremtiden.

4. Hvilke formelle møtearenaer (regionalt og/eller lokalt) bør etableres mellom ut-
danningsinstitusjoner og tjenestene for å ivareta behovet for samspill i dimen-
sjonering og innhold i helse- og sosialfaglige utdanninger?
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Innspill fra Bodø kommune:

Kommunene må inviteres inn på samhandlingsarenaene som likeverdige parter med Helse-
foretak og undervisningsinstitusjoner. 

Etablering av et overordnet strategisk samarbeidsorgan med utdanning og forskning i Nord-
Norge støttes.

Regionale organ knyttet til det enkelte HF og de samarbeidende kommuner bør etableres –
OSO bør være arena for samarbeid med supplering av universiteter, høgskoler. Utvikling av 
en felles forsknings- og utviklingsenhet etter modell av «Helsetorgmodellen» i Helse Fonna

http://www.helsetorgmodellen.net/wp-
content/uploads/2012/05/helsetorgmodelleninformasjonshefte-

mai-2012.pdf

Nordlandsløftet er en samhandlingsarena som må være i tillegg – og som omhandler hele
samfunnsperspektivet og langt flere aktører. Det er ikke alle kommuner som er delaktig i 
Nordlandsløftet gjennom RKK samarbeid. Gjennomgående representasjon mellom overord-
net og regionale fora støttes.

5. Hvor mener du ansvaret for finansiering av de ulike tiltak primært ligger, eks. 
stat, kommune, helseforetak, Universitet/høgskole, andre?

Innspill fra Bodø kommune:

Staten bør finansiere kompetansehevingstiltak som er en direkte konsekvens av samhand-
lingsreformen.
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SAKSFRAMLEGG

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
13/6727 /43065/13-430 
&13

Eva Skrivervik 06.09.2013

Telefon:
77 79 05 09

Saken skal behandles i følgende utvalg:
  

BYRÅDET 

HØRING - KOMPETANSEUTFORDRINGER SOM FØLGE AV SAMHANDLINGSREFORMEN

::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE SLETT LINJA 
Innstilling til vedtak:
Byrådet vedtek høyringsuttalinga til : «Kompetanseutfordringar som følgjer av 
samhandlingsreforma».

::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE SLETT LINJA

Øyvind Hilmarsen Kristoffer Kanestrøm 
Byrådsleder Byråd Helse og omsorg

... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE SLETT LINJA
Saksutredning:

Bakgrunn

Helse Nord og KS Nord-Norge har i samarbeid med universiteta i Nord-Norge og 
representantar frå kommunar og helseføretak gjennomført utredningsprosjektet 
«Kompetanseutfordringar som følgjer av samhandlingsreformen» Prosjektet er 
gjennomført i to fasar: 

Fase 1: Statusbeskriving av kompetanseutfordringar. Rapport 3. September 2012
Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30.april 2013

Det er desse to rapportane som er ute til høyring. Fristen vart satt til 20.08.13 men på 
bakgrunn av omfattanda materiale og ferieavvikling har Tromsø kommune søkt og fått 
innvilga utsatt frist til 23.09.13
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Link til rapportane: http://www.helse-
nord.no/kompetanseutfordringer/category30074.html

Kartlegginga viser behov for å tilpasse kapasitet og innhald i grunn og vidareutdanning av 
helsepersonell, og å styrke etterutdanninga. Det vert foreslått ei rekkje tiltak der ansvaret 
for gjennomføringa ligg i utdanningsinstitusjonane og/eller i helsetenesta sjølv 
(helseforetak og/eller kommunar). Dei ber no om ei høyringsuttaling frå ulike 
høyringsinstansar.

Prosess

Følgjande dokument har vore sentrale i høyringsuttalinga frå Tromsø kommune:

 St.meld.nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling-på rett 

sted-til rett tid

 Meld.St.13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis.

 Meld.St.29 (2012-2013) Morgendagens omsorg.

Alle einingane har blitt informert om høyringa og har blitt bedne om å kome med innspel. 

Det har blitt gjennomført to møter.

På møtet 14.08 vart ein samde om å gjennomføre ein workshop der representantar frå 

ulike einingar skulle delta. Workshopen vart gjennomført 02.09. Denne uttalinga er eit 

resultat av framkone synspunkt frå desse to møta, samt innsende innspel frå einingane.
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Høyringsuttaling

Fase 1. Statusbeskriving av kompetanseutfordringar. Rapport 3 september 2012

Tromsø kommune påpeikar at det er eit grundig arbeid som er gjennomført, men meiner at 

statusbeskrivinga og vurderingane i rapporten som heilskap ikkje er dekkande for dei 

kompetanseutfordringane som følgjer i kjølvatnet av Samhandlingsreforma. 

Helsefremmande arbeid og førebyggjing av sjukdom

Rapporten har eit for lite fokus på helsefremmande arbeid og førebyggjing av sjukdom.

St.meld.nr.47 Samhandlingsreforma set tidelg fokus på begrensing og førebyggjing av 

sjukdom;

Utfordring 2:«Helsetenesta har stort fokus på behandling av sykdommer og 

senkomplikasjoner, framfor tilbod innrettet på å mestre og redusere kronisk 

sykldomsutvikling».

I stortingsmeldinga presiserast eit behov for å arbeide både helsefremmande og

førebyggande og på den måten begrense behovet for tenester knytt til 

spesialisthelseteneste. Denne måten å tenkje heilskapleg på helse og omsorgstenestene vil 

både gje helsegevisnt for befolkninga og ein samfunnsøkonomisk gevinst. Med den 

demografiske utviklinga der ein forventar ei auke av kronsik sjuke og eldre, vert 

argumentasjonen for eit større fokus på helsefremmande arbeid og førebyggjande arbeid 

endå tyngre.

Helsefagarbeidar/fagskuleutdanning

I Meld. St.13 (2011-2012) Utdanning for velferd presiserast det at behovet for 

helsefagarbeidarar i framtidas omsorg vil vere mykje større enn talet på utdanna i denne 

gruppa. Tilgangen i kommunane i dei nordlege fylka ligg langt under nasjonale mål. I 

tiltaksplanen skisserast ei underdekning på 57 000 normalårsverk av helsefagarbeidarar 

fram mot år 2035. Sjølv om utfordringane med tanke på helsefagarbeidrar er teke med i 

rapporten vert omganget og konsekvensane vurdert til å vere så store at ein meinar dette 

punktet både burde blitt grundigare beskreve og fått eit større fokus i rapporten.

Fagskuletilbod, vidareutdanningstilbod til personell med vidaregåande skule, burde også 

vore grundigare beskreve i rapporten. Rekruttering gjennom vaksne som tek 
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fagskuleutdanning gjerne i kombinasjon med arbeid viser seg i stor grad å vere ein god 

måte å rekruttere på. Det er behov for å kartlegge denne utdanningsforma og dette 

arbeidet bør gjerast i samarbeid med Fylkeskommunane. 

Vidare så burde det vært beskreve tilrettelegging  for  å ta høgare utdanning for 

helsefagarbeider. I dag er denne utdanninga meir ein blindveg for dei som tek lærlingetid, 

og som kan ha ein negativ effekt på rekruttering denne vegen. Her bør det vurderast å 

legge til rette for Y-veg til en bachelorutdanning slik det er gjort innanfor enkelte tekniske 

fag ( Telemark). Det kan ha ein positiv effekt på rekruttering både til helsefagarbeider og 

sjukepleie.

Fylkeskommunen som er ansvarleg for desse utdanningane burde vore trekt inn i arbeidet 

med statusbeskrivingar, og vidare i arbeidet med korleis ein kan imøtekome utfordringar 

og setje inn tiltak framover.

Utviklingssentra

Det har vore ei nasjonal-og regional satsing på Utviklingssener i Noreg sidan 2006, og det er 

etablert utviklingssenter for både sjukeheim og heimetenster i alle fylker i Noreg. Tromsø 

kommune er vertskommune for både Utviklingssenter for sjukeheim og for heimetenester, 

USHT, og utviklingsarbeidet som foregår ved USHT Troms vert retta mo alle kommunane i 

Troms fylke.

Helsedirektoratet har utarbeidd ein overordna strategi for Utviklingssenter for sjukeheim 

og heimetenester for perioden 2011-2015. Delmål er som følgjande:

1. Pådrivar for fag og tenesteutvikling innan lokalt og nasjonalt definerte 

satsningsområder

2. Pådrivar for utvikling av praksistilbodet til elevar, lærlingar og studentar

3. Pådrivar for kompetanseutvikling hjå tilsette

4. Tilrettelegge for forsking og utvikling i helse og omsorg

Utviklingssenteret er viktig for vidare utvkling av tenestene og burde i mykje større grad 

vore omtala i både rapport og tiltaksplan.

Fase 2. Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30.april 2013

Overordna synspunkt

Fastlegar/kommuneoverlegar
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Beskrivinga av kompetansebehov for fastlegar/kommuneoverlegar virkar fornuftig, men 

begge desse yrkesgruppene har eit strukturert etter og vidareutdanningsforløp 

administrert av Helsedirektoratet. Dei behova som er beskrevne i tiltaksplanen er ikkje 

regionale og det virkar såleis ikkje hensiktsmessig å bygge opp eige utdanningsforløp 

regionalt.

For samfunnsmedisin er dei beskrevne kompetansebehova allereie ein del av 

vidareutdanninga i samfunnsmedisin og er i praksis ivareteken. Vidareutdanning i 

sosialmedisin innebær blant anna ni obligatoriske kurs der statistikk, epidemiologi, 

kunnskapshåndtering og formidling, beredskap, helserett, smittevern, folkehelsearbeid og

samhandling er ein del av målbeskrivinga. 

Utfordringa for kommuneoverlegane er å få satt av tid til å gjennomføre dette 

vidareutdanningsforløpet, og erfaringa frå små kommunar er at kommuneoverlegane ofte 

har små stillingar og difor ikkje klarer å gjennomføre dette forløpet. Det viktigaste er difor 

at kommunane legg til rette for at kommuneoverlegane kan bli spesialistar i 

samfunnsmedisin.

Helsefagarbeidar/fagskuleutdanning

Med bakgrunn i kor viktig denne gruppa er for omsorgstenesta i kommunen saknast gode 

tiltak for å sikre ein betre rekruttering av denne gruppa. Fagskuleutdanninga burde vore 

inn i Tiltak 4.

Habilitering/rehabilitering

Samhandlingsreforma beskriv dette som eit satsingsområde, men dette kjem i for liten 

grad fram i tiltaksplanen. Til dømes kva områder av habilitering/rehabilitering er det størst 

behov for kompetanseløft og korleis kan dette organiserast.

Hospitering

I tiltak vert hospitering frå primærhelsetenesta til spesialisthelsetenesta beskreve.

Hospitering den motsatte vegen vert vurdert som både naudsynt og hensiktsmessig for ein 

forbetra samhandlingskompetanse mellom samarbeidspartane.

Kompetanseområder som er mest kritisk for gjennomføring av reformen.

Dette er ikkje en prioritet liste, og vi kan ikkje sei at det eine er meir kritisk enn det andre
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Innan rus/psykisk helsearbeid: 

Sjukepleiar/spesialistsjukepleie/vernepleiarar med spesial kompetanse på rus/psykisk 

helsearbeid er vesentlege for å ivarta dei oppgåvene som er overført til kommunen. Vidare 

vurderast det som særskilt viktig å sikre at det er tilstrekkeleg med vekting av 

ruskompetanse i studieplanar. 

Eksisterande tilbod om vidareutdanning i rus vurderast som mangelfult.

Utarbeiding av lavterskeltilbod om psykolog vurderast som eit naudsynt og hensiktsmessig 

tiltak.

Innan heimetenesta/institusjon 

Det vurderast som særskilt viktig at kompetansen om demens og geriatri vert heva.

Kritiske kompetanseområde: 

 Spesialutdanning i eldreomsorg, spesialkompetanse om mestring av utfordrande 

adferd

 Samhandlingskompetanse både mellom spesialisthelsetenesta og

primærhelsetenesta, og innad mellom instansane i kommunen vert vurdert som 

kritiske suksess faktorar.

Helsefremmande arbeid og forebyggjing av sjukdom

 Kompetanse om helsefremmande arbeid /sjukdomsførebyggjing vert vurdert som 

vesentleg for forhindre hjelpebehov og forsinke hjelpebehov.

 Tilstrekkelg tilgang til helsesysterutdanna vert også framheva som naudsynt for å 

imøtekome utfordringane i samband med Samhandlingsreforma.

Kva kompetanseområder kan utviklast som etterutdanningstilbod, og kva må utviklast 

som formelle vidare/masterutdanningar gjennom utdanningsinstitusjonar? Kva 

forventningar har din organisasjon til fleksible nettstøtta (E-læring) samlingsbaserte 

utdanningstiltak og kva kompetanseområder ynskjer ein skal prioriterast på dette 

området?

 For rus og psykiatri: Det etterlysast ei etterutdanning som omhandlar behandling av 

angstlidingar-eksponeringsterapi
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 Opprettholding av mulighetane til å ta modular innanfor vidareutdanning vert 

vurdert som svært viktig.

 Innan for alle områder for vidareutdanning er det behov for etterutdanning

 Dei eksisterande nettverka innanfor ulike felt kan arbeide med utvikling av 

vidareutdanning

Det forventast at dei e-læringsprogramma som vert utvikla er kvalitetssikra og 

brukarvennlege. Tromsø kommune søttar rapporten med tanke på prioriterte områder for 

e-læring.

Kva formelle møtearenaer (regionalt og/eller lokalt) bør etablerast mellom 

utdanningsinstitusjonar og tenestene for å ivareta behovet for samspel i dimensjonering 

og innhald i helse- og sosialfagutdanningar?

Utdanningskonferansen

For Tromsø kommune som treng helsefagarbeidarar burde Fylkeskommunen vore med i 

planlegging og gjennomføring av konferansen for å sette fokus både på 

helsefagarbeidarutdanninga og fagskuleutdanninga.

Vidare er det behov for etablering av ein møtearena der ein ser på behovet for 

helsefaglegutdanning på ulike nivå. Ein ser føre set at UiT, HiH, Fylkeskommunen, Tromsø 

kommune, UNN og KS vil vere naturlege deltakarar. 

Kor meiner du ansvaret for finansiering av dei ulike tiltak primært ligg, eks. stat, 

kommune, helseføretak, Universitet/høgskule andre?

Samhandlingreforma krev kompetanseutvikling på mange områder i kommunane og det 

bør såleis kome øyremerka statlige midlar for å gjennomføre ulike tiltak. Midlane ein søkjer 

frå Fylkesmannen gjennom Kompetanseløftet 2015 dekkjer ikkje behovet. I tillegg er 

søknadsprosessen på midlar både tidkrevjande og ressurskrevjande.
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Kva instansar utanfor utdanningsinstitusjonen meiner du kan ha ei rolle i gjennomføring 

av tiltak, eks. kommunal utviklingssentra, kompetansesentra i helseføretaka, 

fylkesmannen o.a.?

Det bør byggjast vidare på eksisterande arenaer og miljø for kunnskapsdeling.

Meld. St. 29 «Morgendagens omsorg» viser her blant anna til senter for omsorgsforsking  

og utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester. Desse spelar ei rolle i dag og ein ser for

seg at dei også vil gjere det i åra framover, og såleis vil det vere naturleg å byggje vidare på 

dette.

Konklusjon:

Rapporten og tiltaksplanen er grundig og omfattanede men vurderast som mangelfull på 

nokre områder. Helsefremmande arbeid og førebyggjing av sjukdom burde fått større 

fokus både i rapport og tiltak. Utelatinga av Utviklingssentra i begge dokumenta opplevast 

som ein klar svakheit, og det er behov for å trekkje desse med i arbeidet. Det store behovet 

forhelsefagarbeidarar i tiåra framover er ikkje i samsvar med vektlegginga av dette i 

rapporten eller i tiltaksplanen. Det vurderast at Fylkeskommunen i mykje større grad skulle 

vore involvert i denne delen av prosjektet.

... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE SLETT LINJA
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