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Styresak 17-2017 Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 

2016-2020 
 
 
Bakgrunn 
Helse Nord startet i 2012 arbeidet med en felles e-læringsstrategi for foretaksgruppen. 
Arbeidet ble forankret i samarbeidsmøte mellom RHF-ledelsen og KTV/KVO, HR-
sjefmøte og Direktørmøte, ref. versjon 0.91 (jf.  sak 136-2012).  
 
Foretaksgruppen var i 2012 enige om at effektmålene bør følges opp og evalueres med 
jevne mellomrom, og ansvaret for måloppfølgingen bør legges til Helse Nord RHF, helst i 
sammenheng med evaluering og oppfølging av den totale kompetansestrategien for 
regionen. 
 
Bakgrunnen for at dokumentet først nå legges frem for styret i Helse Nord RHF er at det 
har tatt tid å gjøre gode organisatoriske og systematiske avklaringer, samt samkjøre 
arbeidet med de øvrige helseregioner. Strategidokumentet er gjennomgått på nytt i 
2016, og fremstår nå i en oppdatert og kortere versjon.  
 
Målsettinger med e-læringsstrategien 
Kvalitet og kompetanse, økonomi og samhandling var stikkord for målsettingene slik de 
ble formulert i 2012, og disse er - med små justeringer - like aktuelt for perioden 2016-
2020: 
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Felles e-læringsstrategi for Helse Nord skal bidra til: 
1. Én felles løsning i regionen, som kan samarbeide med de andre helseregionene. 
2. God integrasjon med andre verktøy som Helse Nord benytter. 
3. Kostnadsfri deling mellom helseforetak. 
4. God organisering og utvikling. 
 
Strategien får ingen personellmessige eller økonomiske konsekvenser. Den gir 
retningslinjer for samarbeid om utvikling og deling av e-læring.  
 
Nåsituasjon 
Tiltakene i strategidokumentet fra 2012 ble i hovedsak iverksatt som planlagt.  
 
E-læring kommer til å bli en av bærebjelkene for kompetanseutviklingen fremover.  
Felles kurs- og kompetansetiltak vil bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet. Bruken av 
e-læring skal bidra til at medarbeiderne får kompetanseheving gjennom kurs, 
prosedyrer og veiledning. Det forventes at e-læring også vil bidra til bedre 
kommunikasjon mellom medarbeidere, mellom helsepersonell og pasient, og mellom 
sykehus og kommuner. 
 
Gjennom samarbeid mellom helseforetak i regionen og mellom regionene, kan en 
nyttiggjøre seg e-læring på en langt mer systematisk og effektiv måte enn tidligere.  
 
Det er utarbeidet en oversikt over alle kurs og andre produksjoner som er utviklet i alle 
regioner. Felles utvikling og bruk av e-læring bringer helseforetakene nærmere 
hverandre.  
 
E-læring som utvikles i én region skal kunne deles og gjenbrukes kostnadsfritt mellom 
helseforetakene, eventuelt kunne videreutvikles og tilpasses hvert enkelt helseforetak. 
 
Det er etablert sømløse grensesnitt mellom kompetanseportalen og e-læringssystemet, 
og arbeidet med å legge inn obligatoriske krav pågår.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF har blitt orientert om 
arbeidet med e-læringsstrategien i samarbeidsmøte 13. desember 2016, jf. sak 135-
2016.  
 
Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020 ble drøftet med de konserntillitsvalgte 
og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 17. januar 2017 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar informasjonen om Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020 til 

orientering. 
 

2. Partene gir sin tilslutning til det fremlagte utkastet til Felles e-læringsstrategi for 
Helse Nord 2016-2020 (versjon 2.1), herunder organisering, samarbeid, utvikling og 
deling av e-læring. 
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Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at foretaksgruppen og regionene samarbeider godt om e-
læring, og mener at vedlagte utkast til felles e-læringsstrategi gir tydelige retningslinjer 
for organisering, samarbeid, utvikling og deling av e-læring i regionen.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020 som 
retningsgivende for organisering, samarbeid, utvikling og deling av e-læring i 
foretaksgruppen. 

 
 
Bodø, den 10. februar 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020, utkast 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 22. februar 2017 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-22-februar-2017-2017-02-22



