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Styresak 106-2016 Regional handlingsplan for rekruttering, 

oppfølging av styresak 20-2014 og 53-2016 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2 i 
styremøte 26. februar 2014. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. 
direktør om å sørge for at det utvikles regionale strategier med konkrete rullerende 
handlingsplaner innen HR, utdanning, rekruttering, stabilisering og videreutvikling av 
medarbeidere i Helse Nord. …  
 
I styresak 53-2016 Spaniaprosjektet - metodikk for rekruttering fra utlandet, sluttrapport 
(styremøte 26. april 2016) ba styret adm. direktør om å sørge for at 
rekrutteringsmetodikken utviklet i Spaniaprosjektet, implementeres i foretaksgruppen 
gjennom regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering (jf. punkt 2 i vedtaket). 
 
Utkast til Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering slik den nå legges frem 
for styret, er en oppfølging av disse to styresakene.  
 
Mandat for arbeidet med Regional handlingsplan for rekruttering ble vedtatt i april 
2015. I Helse Nords oppdragsdokument til helseforetakene i 2016 var det krav om at 
helseforetakene skulle bidra til å utvikle handlingsplan for rekruttering som oppfølging 
av Strategisk kompetanseplan.  
 
Utarbeidelse av handlingsplanen 
Det ble opprettet en arbeidsgruppe for å utarbeide handlingsplanen, bestående av 
rekrutteringsrådgivere fra Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF, samt 
konserntillitsvalgt og konsernverneombud.  
 
Det er orientert om arbeidet i samarbeidsmøtet1 flere ganger, og handlingsplanen er 
godkjent av alle HR-sjefene i Helse Nord i møte 31. august 2016. Arbeidet med 
handlingsplanen har bidratt til at det er opprettet et regionalt nettverk for rekruttering 
og stabilisering. 
 
  

1 Samarbeidsmøte: Møteforum for KTV/KVO og RHF-ledelsen 
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Handlingsplanens fire rekrutteringsstrategier er videreført fra Strategisk 
kompetanseplan:  
1. Profesjonalisering av rekruttering 
2. Informasjon og markedsføring 
3. Stabiliserende organisasjon 
4. Utdanning og kompetanseutvikling. Handlingsplanen bygger også på erfaringer fra 

rekrutteringsprosjektene Recruit & Retain, Legerekrutteringsprosjektet og 
Spaniaprosjektet. 

 
Visjon, strategier og mål 
Handlingsplanen støtter opp om Helse Nords visjon Pasientene skal bli møtt med rett 
kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord.  
 
Helse Nords målsettinger innenfor strategien er: 
• Å utdanne og rekruttere nok helsepersonell til å dekke landsdelens behov. 
• Å stabilisere fagmiljøene gjennom gode og utviklende arbeidsmiljø. 
• Å være en attraktiv arbeidsgiver som skaper sterk faglig utvikling. 
 
Ett av hovedmålene i Plan for Helse Nord 2016-2019 er å sikre gode arbeidsforhold samt 
tilstrekkelig og kvalifisert personell. Personellet er helsetjenestens viktigste ressurs. Å 
ha medarbeidere med rett kompetanse, ledet av ledere med gode forutsetninger, er 
avgjørende for å sikre god kvalitet på våre tjenester. Helse Nord skal arbeide strategisk 
og langsiktig regionalt og interregionalt for å sikre riktig kompetanse på rett plass til 
rett tid, tilstrekkelig helsepersonell og god utnyttelse av personellressursene.  
 
Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering skal sikre at Helse Nord innfrir 
visjonen, strategier, og mål innenfor rekruttering, stabilisering og utvikling av 
kompetanse. 
 
Krav til helseforetakene 
De viktigste kravene til helseforetakene i handlingsplanen er: 
• Helseforetakene er ansvarlige for å dekke eget kompetansebehov, og skal ha egne 

planer for rekruttering og stabilisering. 
• All rekruttering skal skje i tråd med lov og avtaleverk, og i henhold til Helse Nords 

visjon, strategier, verdier og mål. 
• Det skal i hovedsak rekrutteres til faste heltidsstillinger for å redusere vikarbruk, 

overtid og uønsket deltid. 
• Det skal legges til rette for rekruttering av samisktalende helsepersonell. 
• Ved bruk av vikar- og rekrutteringstjenester skal gjeldende rammeavtaler benyttes. 
• Rekruttering fra utlandet skal skje i samsvar med WHOs internasjonale kode for 

rekruttering av helsepersonell. 
• Alle beslutninger om rekruttering og stabilisering skal skje med pasienten i fokus. 
 
Krav til helseforetakene vil bli fulgt opp gjennom oppdragsdokument. 
 
 
  

 
Styremøte Helse Nord RHF 
22SEP2016 - saksdokumenter

Side 22



Beslutningsgrunnlag 
Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering legger føringer for rekruttering, 
og er et verktøy for ledere og HR-personell. Den skal gjøre Helse Nord rustet til å møte 
nåværende og fremtidig kompetansebehov. På grunn av utfordringer med å dekke 
kompetansebehovet sees rekruttering i en sammenheng med stabilisering, utvikling og 
avvikling av kompetanse.  
 
Endringer i kompetansebehovet og utfordringer med å tiltrekke kvalifisert personell 
gjør at foretaksgruppen må jobbe langsiktig og strategisk med rekruttering og 
stabilisering. Mer regionalt samarbeid vil være en styrke for å møte utfordringene. 
 
Medbestemmelse 
Konsernverneombud og representant for de konserntillitsvalgte har deltatt aktivt i 
arbeidet med å utarbeide handlingsplanen. Det har vært informert om arbeidet med 
handlingsplanen i samarbeidsmøte flere ganger. 
 
Regional handlingsplan for rekruttering vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 13. september 2016. Drøftingsprotokoll 
ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering understøtter Helse Nords visjon, 
strategier og mål. Pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenestene er avhengig av 
tilstrekkelig tilgang på personell med riktig kompetanse.  
 
Ansvaret for planlegging og gjennomføring av kompetansestyringen må være forankret 
i ledelsen. Helseforetakene må til enhver tid ha oversikt over kompetansebeholdningen 
og kompetansebehovet.  
 
Helse Nord må være godt forberedt på å møte utfordringene med rekruttering og 
stabilisering. Adm. direktør mener at Regional handlingsplan for rekruttering og 
stabilisering blir et viktig bidrag til å møte fremtidig behov for kompetanseutvikling.  
 
Helse Nord skal være en attraktiv arbeidsgiver med et godt arbeidsmiljø for å tiltrekke 
og beholde dyktige medarbeidere.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional handlingsplan for rekruttering og 

stabilisering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at Regional handlingsplan for rekruttering og 

stabilisering implementeres i foretaksgruppen og følges opp gjennom 
oppdragsdokument til helseforetakene. 

 
 
Bodø, den 9. september 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering, utkast 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 22. september 2016  
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-22-september-2016



