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Innledning 

Medarbeiderne og deres kompetanse er den viktigste ressursen foretakene i Helse Nord har. 

Kravet til kompetanse er stort og økende med bakgrunn i at helsetjenestene og pasientrollen endres 
på bakgrunn av medisinsk og teknologisk utvikling, og krav til samhandling. I tillegg er de geografiske 
og demografiske forholdene i vår region spesielle. Helse Nord har ansvar for 45% av landarealet. Et 
område med store avstander, spredt befolkning og tøft klima. Dette stiller store krav til ledelse, 
kommunikasjon og samhandling. Utvikling og bruk av teknologiske løsninger er et viktig virkemiddel 
for å sørge for at vi kan gi helsetjenester med høy kvalitet med de utfordringer som er til stede. 

Ved bruk av e-læring skal vi bidra til at medarbeiderne får kompetanseheving gjennom kurs, 
prosedyrer og veiledning. E-læring skal bidra til kommunikasjon mellom medarbeidere, mellom 
helsepersonell og pasient, og mellom sykehus og kommuner. 

Det er viktig at foretakene i Helse Nord samlet kan samarbeide, og i fellesskap utnytte sine ressurser til 
å utvikle kurs og prosedyrer. Det er også viktig for pasientsikkerhet at man har gjenkjennbare 
prosedyrer i foretaksgruppen.  

For å få til dette stilles det krav til hvordan vi organiserer vårt arbeid med e-læring, hvilke prosedyrer vi 
skal ha, hvordan utviklingsarbeidet skal prioriteres, og hvem som skal gjøre hva. Videre skal alt vi 
utvikler i vår region kunne deles og gjenbrukes. Det vil si at e-læring skal deles kostnadsfritt mellom 
foretakene og eventuelt kunne videreutvikles og tilpasses hvert enkelt foretak.  
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1 MÅL 

1.1 Formål 

Kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren i Helse Nords virksomhet. Utvikling og deling av 
kompetanse er helt sentralt for alle foretakene i regionene. E-læring er et viktig virkemiddel i denne 
sammenheng. Strategien skal bidra til å oppnå god og likeverdig kvalitet i pasientbehandlingen 
gjennom å forbedre, forenkle og effektivisere kompetanseutvikling. E-læringsstrategien skal støtte opp 
om foretakenes kompetansestrategier og mål. 

 

1.2 Mål 

Formålet med all kompetanseutvikling er i siste instans å forbedre pasientbehandlingen. E-læring i 
Helse Nord er en del av ansattes arbeidshverdag og er en naturlig del av kompetansehevingstiltak der 
det er hensiktsmessig. Ledere og ansatte bruker e-læring og dokumentasjon som en del av 
kvalitetssikring av kritisk kompetanse.  

E-læring utviklet av Helse Nord deles og gjenbrukes kostnadsfritt mellom alle helseforetak. Deling 
gjøres også mot andre eksterne offentlige aktører som andre regionale foretak og 
primærhelsetjenesten.  

 

Delmål: 

- E-læringen skal utvikles på etterspørsel fra fagmiljø og være faglig forankret i foretakene. 

- De store foretakene UNN og NLSH deler e-læring med andre foretak 

- Flere kurs blir utviklet og forankret regionalt 

- Kompetansen på e-læringsutvikling heves i alle foretak 

- Helse Nord styrker sitt samarbeid med andre regionale foretak om e-læring 

- Samarbeid i regionen på utprøving og innovasjonsarbeid rundt e-læring 

- E-læring deles kostnadsfritt etter samme prinsipper som andre regionale helseforetak hvor 
man ønsker rapportering på kursgjennomføring (per dags dato er dette SCORM) 

 

1.3 Effektmål 

En felles e-læringsstrategi med tilhørende e-læringsløsning i Helse Nord skal bidra til:  

1. Økt kompetanse hos egne ansatte i henhold til kompetansestrategi og bedre kvalitet på 
kompetansetiltakene og dermed økt kvalitet i pasientbehandlingen. 

2. ”Mer opplæring for pengene”, dvs. større utbytte på de økonomiske investeringene som 
gjøres innen opplæring og kompetansetiltak. 

3. Økt samhandling og deling av kompetanse: 

 blant ansatte i helsevesenet i regionen 

 mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten 

 mellom helsevesenet og andre aktører som kommuner, pasienter, pårørende etc.  

 mellom helseregionene 



Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 

 

 Side 5 

Kvalitet og kompetanse, økonomi og samhandling er altså stikkord når man skal vurdere i hvilken grad 
e-læringsstrategien har bidratt til ønsket kompetanseutvikling i regionen. Tabellen under gir en 
oversikt over effektmål som relateres til disse områdene: 

Kompetanse- og kvalitetsmål Økonomiske mål Samhandlingsmål 

- Økt kvalitet i innholdsutvikling 

- Gjenbruk av kvalitativt gode kurs 

- Flere gjennomførte kurs og 
sertifiseringer 

- Bedre oversikt over kompetanse 
hos de ansatte 

- Pasientsikkerhet, opplevd av 
brukere og registrert av system 

- Bedre kompetanse hos vikarer og 
tjenesteytende medisin/ 
helsefagstudenter 

- Økt deling av læringsinnhold på 
tvers av foretak og regioner vil gi 
bedre kapital- og 
ressursutnyttelse 

- Felles brukerstøtte for e-læring i 
regionen 

- Bedre fleksibilitet i praktisk 
gjennomføring av e-læring 

- Reduserte direktekostnader til 
overnatting, transport etc. i 
forbindelse med kursing 

- Gjenbruk, samkjøring og deling av 
læringsmateriell på tvers av 
foretakene i regionen 

- Standardisering for regionen av 
kvalitativt gode kurs 

- Lik kompetanse uavhengig av 
helseforetak, rolle, fagområde 
etc. innen tema som er relevante 
for hele eller deler av regionen 
(som eksempelvis 
informasjonssikkerhet) 

Tabell 1: Effektmål ved e-læringsstrategien 

Effektmålene bør følges opp og evalueres med jevne mellomrom, og ansvaret for måloppfølgingen bør 
legges til Helse Nord RHF og da helst i sammenheng med evaluering og oppfølging av den totale 
kompetansestrategien for regionen.  

1.4 Styrende dokumenter for Strategien 

Strategien sier ingenting om hva det skal lages e-læring på. E-læring er ikke et mål i seg selv, derfor er 
det viktig at den er forankret i andre styrende dokumenter i Helse Nord. Disse innebærer: 

- Oppdragsdokumenter til foretak 

- Strategiske kompetanseplaner 

- Samhandlingsreformer mellom foretak og kommune 

- Oppdragsdokumenter for tverr-regionalt nettverk for e-læring  
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2 ROLLER 

Dette kapittelet definerer roller som er involvert i e-læring. En ansatt kan ha en eller flere roller 
relatert til et e-læringskurs. Kurs-eier og fagperson er i mange tilfeller samme person.  

2.1 Mottaker av e-læring 

Mottakerne av e-læringen, eller målgruppene, er både ansatte i helsevesenet og andre personer som 
skal gjennomføre kompetanseutvikling ved hjelp av e-læring. Mottakerne er de viktigste 
premissgiverne for hvordan e-læringsløsningen skal fungere. I denne aktørgruppen finner vi 
helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, andre ansatte i helseforetakene, pasienter, 
pårørende og helsepersonell under utdanning på utdanningsinstitusjon. Dette er en svært stor og 
variert gruppe. 

2.2 Beslutningstakere 

Denne gruppen er personer på ledernivå som skal beslutte i hvilken grad det skal satses på e-læring og 
hvor mye av helseforetakets ressurser som skal legges i dette. Beslutningstakere er ansvarlig for å 
prioritere bestillinger som har blitt meldt inn til koordinator. Dette omfatter alt fra beslutningstakere 
på regionnivå som legger premissene og styrer retningen på satsningen, til lokale ledere som har 
ansvaret for å definere krav og følge opp kompetanseutviklingen til sine ansatte. Det er ønskelig at 
både fag og HR sjef er involvert i prioritering av anskaffelse av e-læring. Lokale ledere vil også ha 
ansvar for å legge til rette for at e-læring brukes systematisk i egen enhet. 

2.3 E-læringskoordinator 

Koordinator tar imot bestillinger på e-læring, oppretter kursrom i systemet og gir utviklere og 
fagpersoner de rettigheter de trenger. Prosjekter igangsettes etter at koordinator har godkjent 
prosjektet. Når kurset blir godkjent for bruk i vil koordinator gjøre kurset synlig for sitt foretak. Lokal 
koordinator administrer kurskatalogen for sitt foretak. Koordinator jobber etter oppdrag fra 
Beslutningstakere 2.2 i sitt foretak, som er ansvarlig for å lage en prioritering på e-læring som er 
bestilt. Det er koordinatorens oppgave å håndtere og behandle forespørsel om å dele og gjenbruke 
kurs fra andre foretak. Koordinator bestemmer også hvordan kurset skal utvikles, og hvem som skal 
gjøre det (kapittel 3.1) for å sikre gjenbruk og mulighet for videre utvikling. 

2.4 Kurs-eier 

Alle kurs har en kurs-eier. Denne personen (eller enheten) som står ansvarlig for at kurset er 
kvalitetssikret har også beslutningsansvaret angående eventuelle endringer i kurset. En kurs-eier er 
knyttet til domene som kurset er laget for, og har ansvaret for eventuell finansiering. I mange tilfeller 
vil gjerne en kurs-eier være en fagperson. Ved gjenbruk av deler av kurs fra andre foretak skal det 
utnevnes en ny kurs-eier. Når kurs kjøpes inn fra en tredjepart skal det utnevnes en eier internt i 
organisasjonen.  

2.5 Fagperson 

Fagpersonen kvalitets sikrer at innholdet i kurset er i tråd med gjeldene retningslinjer, prosedyrer og 
lover innenfor faget. Ved kurs som deles over flere foretak vil det typisk være en fagperson i hvert 
foretak. En fagperson kvalitets sikrer også kurs delt fra andre eksterne aktører. Fagperson er ansvarlig 
for å innhente personer til brukertest av e-læringen før den publiseres. Fagpersonen sammen med 
eier har ansvaret for å sette en utløpsdato på et kurs. 
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2.6 Utvikler 

Utvikleren lager e-læringen sammen med fagperson. Utvikleren blir satt i kontakt med fagperson via E-
læringskoordinator (2.3) som prioriterer behovet i foretaket. Utvikleren er ansvarlig for at e-læringen 
følger Helse Nord sin profilhåndbok og andre malverk / design som fins i regionen. Utvikler 
gjennomfører også teknisk test av e-læringen. I noen tilfeller vil fagperson og kursutvikler være den 
samme hvis fagperson har den nødvendige kompetansen til å lage kurs.  

2.7 Opplæringskoordinatorer 

Opplæringskoordinator er en funksjon som har ansvar for et fagfelt (eksempelvis opplæring i 
pasientjournal). Denne rollen vil benytte e-læring som en av mange tiltak for å gjennomføre opplæring 
på sitt fagfelt. Opplæringskoordinator har kontakt med e-læringskoordinator på opplæringsmateriell 
som gjennomføres eller skal utvikles som e-læring. Opplæringskoordinator kan også ofte opptre som 
fagperson. 
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3 ORGANISERING 

I det følgende beskriver vi en modell for styring og organisering av en enhetlig e-læringsløsning for 
Helse Nord. Organiseringen tar hensyn til brukerbehovene, og til et stadig økende behov for 
samhandling, erfaringsdeling og styrende politiske signaler. I tillegg legger organiseringen til rette for 
en tydelig kommunikasjonslinje mellom eier Helse Nord og de utførende enhetene.  

 

Organisering består hovedsakelig av følgende enheter: 

1. Helse Nord RHF som systemeier og forvaltningsstøtte. Fag-/HR sjefmøtet i Helse Nord er 
styringsgruppe for administrasjonsforumet. 

2. Administrasjonsforum som er rådgivende organ for læring, koordinering, støtte og utvikling 
mellom foretakene. Administrasjonsforum koordinerer også e-læringsnettverket og ledes av 
regional e-læringskoordinator.  

3. HF koordinator med lokale e-læringsgrupper på hvert foretak. Koordinator har ansvar for at 
foretaket kjenner til og benytter e-læringsløsningen til det beste for foretaket og regionen. 
Koordinatoren administrerer foretakets utviklingsressurser. Nye behov for e-læring skal 
meldes til foretakets koordinator.  

4. Regionalt nettverk for teknologistøttet læring: som består av fagpersoner, utviklere, og 
koordinatorer fra alle foretak i Helse Nord. Har som mål å dele kompetanse og bygge nettverk 
mellom ulike profesjoner i sykehusene. 

 

Figur 1 Regional organisering av e-læring 

3.1 Hva omfattes av strategien? 

Alle teknologiske systemer som har som hensikt å utdanne eller heve kompetanse for ansatte i Helse 
Nord. Dette gjelder læringsplattformer (Learning Management Systems), erfaringsbanker (Learning 
Record Store), prosesstøttesystemer (Electronic Prosess Support Systems), og nettsteder med klart 
opplæringsformål. 
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3.2 Bestilling av nye e-læringskurs 

Nye behov for e-læringskurs skal meldes til foretakets e-læringskoordinator. Når behovet er mottatt er 
det opp til koordinator å vurdere hvordan e-læringen skal utvikles og hvem som skal gjøre det. Ingen 
e-læringsprosjekter skal settes i gang uten at e-læringskoordinator har godkjent dette. Dette for å 
sikre at kurset lar seg dele etter føringene som er satt for deling av e-læring nasjonalt. 

Nye behov for e-læring kommuniseres til andre foretak gjennom administratorforum for å stimulere til 
deling, gjenbruk og samarbeid om e-læringskurs. Ved like behov fra flere foretak skal 
administratorforumet sette i gang tiltak for samarbeid om anskaffelse eller utvikling av regionale kurs. 

3.3 Årlig regional handlingsplan for e-læring 

Det utarbeides en årlig handlingsplan for e-læringsarbeidet i regionen. Handlingsplanen skal inneholde 
satsningsområder, spesifikke e-læringstiltak for perioden og andre aktuelle utviklingsløp. Planen skal 
baseres på grunnlag av styrende dokumenter beskrevet i Styrende dokumenter for Strategien (1.4). 
Handlingsplanen vil være førende for arbeidet til de involverte partene. Handlingsplanen må først og 
fremst gjenspeile behovene i helseforetakene, men den skal også omfatte behov fra andre mottakere 
og aktører (kommuner, pasienter og pårørende, etc.). Helse Nord RHF er ansvarlig for utvikling av 
planen, men utarbeidelsen bør foregå i et samarbeid mellom alle partene i styringsmodellen. Årlig 
plan utarbeides og godkjennes hvert år innen utgangen av august, slik at det er tilpasset 
budsjettprosessen i foretaksgruppen. I de neste avsnittene beskrives mandat, oppgaver og 
rapporteringslinjer for partene. 

 

3.4 Helse Nord RHF 

Mandat: 

Helse Nord RHF er den øverste styrende enhet for all kompetanse i regionen, og dermed også for e-
læringsarbeidet. Systemeier er HR-sjef i Helse Nord. Lokal systemeier er HR-sjef i det enkelte foretak, 
med mindre det enkelte foretaket utpeker en annen systemeier. 
Felles Fag-/HR sjefmøte i Helse Nord RHF er styringsgruppe, og behandler årlig plan for e-læring. 
 

Oppgaver: 

• Fastsette overordnede strategier og mål  

• Ansvar for at kompetanseplaner blir innfridd 

• Ansvar for utarbeidelse av handlingsplan for e-læring 

• Sikre nødvendig finansiering av løsningen og organisering 

• Sikre at samspillet mellom enhetene og foretakene fungerer godt 

 

Kommentarer: 

Føringene fra Helse Nord utarbeides basert på erfaringer og innspill fra e-
læringskoordinatorene/gruppene i hvert HF, og på bakgrunn av innstillinger fra regionalt 
administratorforum. 
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3.5 Regionalt administratorforum for e-læring  

Mandat: 

Administratorforumet skal være et rådgivende og innstillende organ med representanter fra hvert 
foretak, en representant fra Helse Nord RHF. Forumet er ledet av regional e-læringskoordinator. 
Administratorforumet er bindeleddet mellom Helse Nord RHF som eier, og koordinatorene i hvert 
enkelt foretak. Det er ønskelig at representantene fra foretakene er tett knyttet til HR, kompetanse/ 
utdanning og utvikling ved sitt foretak. Rådet har et ansvar for å tilrettelegge for god dialog og 
erfaringsutveksling mellom de ulike involverte aktørene.  
 
 
 
 

Oppgaver: 

• Bidra i utarbeidelsen av den regionale handlingsplanen for e-læring 

• Gi anbefalinger for til foretakene om utvikling og tjenestetilbud 

• Anbefale og prioritere satsnings- og utviklingsområder overfor Helse Nord 

• Opplæring av lokale koordinatorer 

• Løse oppgaver angående oppsett og organisering av plattformen som må avgjøres regionalt 

 

 

Rapportering: 

• Administratorforum rapporterer til Helse Nord RHF og til fagsjefene ved det enkelte HF. 

 

Kommentarer: 

Representantene i forumet har også et ansvar for informasjonsformidling tilbake til sine respektive HF. 
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3.6 Lokal e-læringskoordinator 

Mandat: 

Ledelsen ved hvert HF har ansvar for å sikre intern koordinering og gjennomføring av e-læring. Hvert 
foretak utnevner en e-læringskoordinator som skal delta i administratorforum. Koordinator følger opp 
foretakets interne behov. Det er opp til foretaket selv hva slags kompetanse og rolle det enkelte 
foretak ønsker å satse på og inneha. Erfaringer fra andre regioner tilsier at en lokal koordinator eller 
faggruppe, og dermed lokal forankring, er avgjørende for å lykkes med e-læring. Lokal koordinator 
lager bestilling til lokale utviklere eller sender en bestilling til administrator forum. Det kan også være 
mulig å bruke eksterne utviklere, men det skal inngås avtaler om fri bruk av e-læringen etter at 
prosjektet er utviklet.  

 

Oppgaver: 

• Koordinere bruk av e-læringsplattformen for foretaket 

• Ta imot bestillinger og sette i gang utviklingsprosjekter 

• Administrere brukere, organisasjon og lokal kurskatalog i e-læringsløsningen 

• Bidra i utviklingen av kurs og andre tjenester i eget  

• Representere sitt helseforetak i administratorforum  

• Støtte og veilede ledere i kompetanseplanlegging og –oppfølging 

• Samhandling mellom lokale utviklere og andre koordinatorer. 

• Kontaktperson for henvendelser om utvikling og deling av kurs i foretaket 

 

Kommentar: 

Hvert HF kan utvikle e-læring på eget initiativ uten at dette må utføres av administrasjonsforumet. En 
forutsetning er at foretaket informerer initiativtaker om Helse Nord sin strategi for deling av innhold 
kostnadsfritt med andre foretak. Foretakene skal være åpne om sin utvikling av kurs for å muliggjøre 
deling. Kursene må også følge de krav til kvalitet som gjelder i regionen og at der finnes en 
kvalitetsansvarlig for innholdet.  

 

Koordinator trenger ikke nødvendigvis å gjøre alle oppgavene, men er ansvarlig for at oppgavene 
gjøres i foretaket.  
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3.7 Deltakelse i nasjonale og regionale nettverk og forum  

Kurs på regionalt nivå bør eies av et regionalt fagnettverk for å forankre og kvalitetssikre at kurset 
passer til alle foretak.  

Regionalt nettverk for teknologistøttet læring: Består av fagpersoner, utviklere, og andre aktører med 
interesse av e-læring i Helse Nord. Nettverket har som mål å samle kompetanse og erfaringsutveksling 
av e-læring og stimulere til uformell deling og kommunikasjon mellom aktører i foretakene. Deltakere i 
administrasjonsforum vil være de formelle kanalene i nettverket, og administreres av regional 
koordinator. Administratorforum arrangerer fagdager og konferanser for regionalt nettverk. 
Nettverket er regionenes delmengde i interregionalt nettverk. 

 

Interregionalt nettverk for teknologistøttet læring i spesialisthelsetjenesten: Nettverket formål er å 
fremme erfaringsoverføring, kunnskapsdeling og bidra til økt bruk av teknologistøttet læring og 
kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten (hentet fra mandat 17.3.2014). Nettverket skal arbeide i 
henhold til en årlig plan. Mål for nettverket er: 

 

- Møteplass for ansatte som arbeider med teknologistøttet læring i spesialisthelsetjenesten. 

- Bidra til å sette fokus på kvalitet og erfaringsdeling mellom helseforetak 

- Bidra til strategisk samarbeid og bruk av E-læring 

- Motivere til økt samarbeid med kommuner om teknologistøttet læring 

 

Nettverket er for helseforetak og regionale helseforetak. Koordineringsansvaret for nettverket rulleres 
mellom hver region med to års intervaller. Arbeidsutvalg for nettverket består av en kontaktperson fra 
hver region i tillegg til HR RHF. 

 

 

 

 

 

 


