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Styresak 20-2017/4 Oppfølging av IR-rapport 05/2016: Vedlikehold 

og utvikling av kompetanse i Helse Nord, 

oppfølging av styresak 76-2016 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 76-2016 Internrevisjonsrapport 05/2016: 
Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord – oppsummering (styremøte 15. juni 
2016). Styret vedtok følgende i punkt 2: Styret ber adm. direktør om, i forkant av 
avleggelse av Årlig melding for 2016, å legge fram en orientering om status for 
helseforetakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger, herunder status i forhold 
til utarbeidelse av utviklingsplaner. 
 
I denne styresaken legges frem en orientering om hvordan anbefalingene i 
internrevisjonsrapport nr. 05/2016 er fulgt opp i foretaksgruppen. 
 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gått gjennom utkast til denne styresaken. Deres 
innspill er tatt hensyn til i dette saksfremlegget. 
 
Hvordan bidrar saken til å oppfylle Helse Nords strategi? 
Saken bygger opp under Helse Nords visjon om at Pasientene skal bli møtt med rett 
kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord. Helse 
Nords strategiske grep for å nå visjonen er blant annet Kunnskap, kvalitet og læring og 
Rekruttering og stabilisering. Saken støtter også vår verdi Kvalitet i prosess og resultat.  
 
En av helseforetakenes viktigste oppgaver er utdanning av helsepersonell. 
Helseforetakene skal sørge for at ansatt helsepersonell gis opplæring, etterutdanning og 
videreutdanning som er påkrevd for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid 
forsvarlig, jf. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-10.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Formålet med revisjonen var å bekrefte at det er etablert en intern styring og kontroll i 
helseforetakene som gir rimelig sikkerhet for at helsepersonells fagkompetanse 
vedlikeholdes og utvikles, i samsvar med helseforetakenes behov.  
 
Internrevisjonen konkluderte med at den interne styringen og kontrollen i 
sykehusforetakene hadde svakheter som bør forbedres. Det var mange fellestrekk ved 
helseforetakene, men generelt var det manglende overordnede vurderinger, oversikter 
og handlingsplaner. 
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Anbefalinger til helseforetakene 
Internrevisjonen ga helseforetakene anbefalinger som er noe ulikt formulert, men som 
dreier seg om følgende: 
1. Innføre retningslinjer som gir føringer for hvordan arbeidet med vedlikehold og 

utvikling av kompetanse skal utføres, med tilhørende maler og verktøy. 
2. Vurdere og beskrive kompetansebehovet på egnet nivå i helseforetaket. 
3. Sørge for at det foreligger oppdaterte kompetanseoversikter i alle enheter. 
4. Sørge for at det utarbeides handlingsplaner i alle enheter som viser hvilke 

kompetansetiltak som skal prioriteres i en definert tidsperiode. 
5. Dokumentere gjennomførte kompetansetiltak slik at det framkommer hva som har 

vært tema og hvem som har deltatt. 
 
Oppfølging i helseforetakene 
Helse Nord RHF ba helseforetakene gi tilbakemelding om rapporten er styrebehandlet i 
eget styre, om det er utarbeidet tiltaksplan, og hva som er status i forhold til tiltaksplan. 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Kompetanseutvikling er ett av åtte hovedfokusområder i Finnmarkssykehuset HFs 
Arbeidsgiverpolitikk for 2015-2018. Finnmarkssykehuset HF rapporterer at de har 
igangsatt arbeidet med å utarbeide strategiske kompetanseplaner for å få oversikt over 
kompetansebeholdningen og fremtidig kompetansebehov. Det er utarbeidet føringer for 
hvilken kompetanse som skal prioriteres basert på vakanser, erfaringsmessig turnover, 
alderssammensetning samt nye behandlingsmetoder og teknologi. Disse dokumentene 
er ikke oversendt Helse Nord RHF.  
 
Internrevisjonens rapport er behandlet i styret i Finnmarkssykehuset HF, og styret har 
bedt om at det innføres retningslinjer for helseforetaket som gir føringer for hvordan 
arbeidet med vedlikehold og utvikling av kompetanse skal utføres, med tilhørende 
maler og verktøy. Styret har bedt om rapportering på dette senest våren 2017. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har igangsatt tiltak på alle anbefalingspunktene. 
Det rapporteres om at det er etablert en arbeidsgruppe som skal vurdere og beskrive 
kompetansebehovet i helseforetaket. Det skal utarbeides retningslinjer på foretaksnivå 
som gir føringer for hvordan arbeidet med vedlikehold og utvikling av kompetanse skal 
utføres. Dette skal gjøres innen mars 2017 og skal vedtas i ledergruppen. 
Handlingsplaner for kompetansetiltak forventes avsluttet innen oktober 2017. 
Internrevisjonens rapport er behandlet i styret. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF har også igangsatt tiltak på alle anbefalingspunktene. Det 
rapporteres at det skal utarbeides en strategisk utviklingsplan som vil være førende for 
kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling. Den vil bli oppdatert 15. april 2017 
og 1. juni 2017. Planen forventes ferdigstilt i 2017. I tillegg er det vedtatt en egen 
rekrutteringsstrategi og handlingsplaner for kunnskapsbygging og videreutdanning.  
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Det er laget et forslag til tiltaksplan for å følge opp rapporten. Utvalgte tiltak: 
• Har startet opplæring i kompetansekartlegging, planlegging og utvikling av 

kompetanseplaner. Enhetenes kompetanseplaner bringes inn i budsjettplanlegging. 
• Det skal settes i gang arbeid i klinikker/avdelinger, der det utarbeides planer for å 

følge opp de fem punktene nevnt i rapporten. 
• Årlig utarbeidelse av overordnet handlingsplan i henhold til klinikkenes/enhetenes 

kompetanseplaner og prioriteringer. 
 
Internrevisjonens rapport ble behandlet i dialogmøte, ledergruppen og i foretaksstyret i 
2016.  
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF rapporterer at det høsten 2015 ble utarbeidet retningslinjer 
for hvordan helseforetaket skal møte enhetenes behov for vedlikehold og utvikling av 
kompetanse. I 2016 ble det utarbeidet en mal for hvordan det skal avdekkes 
kompetansebehov og mål for kompetanseutvikling på avdelingsnivå. HR har 
systematisert dette i tre deler: Interne kurs og fagdager, eksterne kurs og 
utdanningsbehov. Kompetanseplaner drøftes med avdelingene, og en helhetlig 
kompetanseplan skal rulleres årlig fra 2018. Det skal avsettes flere ressurser ved HR til 
kompetanse og rekruttering. Helgelandssykehuset HF bruker Campus aktivt til 
kursadministrasjon og dokumentasjon av intern opplæring, og har en kurskatalog over 
alle interne kurstilbud. Det er planlagt å behandle internrevisjonens rapport i styret i 1. 
tertial 2017. 
 
Regionale tiltak 
Strategisk kompetanseplan 
Strategisk kompetanseplan fase 2 ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte 
26. februar 2014, jf. styresak 20-2014. Styret ba om at det ble utviklet regionale 
strategier med konkrete rullerende handlingsplaner innen HR, utdanning, rekruttering, 
stabilisering og videreutvikling av medarbeidere i Helse Nord. Det er utarbeidet og 
vedtatt en regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering (se neste punkt), men 
det er enda ikke utarbeidet en handlingsplan for utdanning. 
 
Rekruttering og stabilisering av kompetanse 
Helse Nord har innført en regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering 
(vedtatt i styresak 106-2016 Regional handlingsplan for rekruttering, oppfølging av 
styresak 20-2014 og 53-2016 - styremøte 22. september 2016). Den setter føringer til 
helseforetakene som arbeidsgivere at de er ansvarlige for å dekke eget 
kompetansebehov, ha egne planer for rekruttering og stabilisering, og oversikt over 
eget kompetansebehov. En av fire rekrutteringsstrategier i handlingsplanen er 
utdanning og kompetanseutvikling. Helseforetakene har eller er i gang med egne 
rekrutteringsplaner. 
 
Felles verktøy for kompetanseledelse 
Strategisk kompetanseplan omhandlet i liten grad hvilken systematikk, verktøy eller 
systemstøtte som var nødvendig for å kunne realisere de ulike tiltakene og 
målsettingene. Helse Nord RHF gjennomførte en forstudie og et forprosjekt for 
metodikk og verktøy for kompetanseledelse i 2014-2015. Dette klargjorde behovet for 
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systemstøtte, og det ble besluttet å innføre Kompetansemodulen fra Dossier som felles 
verktøy. Alle helseforetakene har startet innføring og opplæring. Kompetansemodulen 
gir oversikt over kompetanseplaner og kompetansebeholdningen, med enkle søke- og 
rapporteringsfunksjoner. Verktøyet brukes også i de øvrige helseregionene.  
 
Bemannings- og kompetanseplanlegging 
Det er satt i gang et arbeid med å tilpasse Nasjonal bemanningsmodell til 
regionalt/lokalt bruk. Nasjonal og regional bemanningsmodell gir en mulighet til å 
fremskrive kompetansebeholdningen og -behovet frem til 2040. Det gjennomføres 
opplæring i bruk av Regional bemanningsmodell i alle helseforetak. Modellen skal 
brukes i arbeid med strategiske utviklingsplaner, fag- og utdanningsplaner og 
rekruttering.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil bli informert om 
status i arbeidet med oppfølging av Internrevisjonsrapport 05/2016: Vedlikehold og 
utvikling av kompetanse i Helse Nord, oppfølging av styresak 76-2016 i samarbeidsmøte, 
den 13. februar 2017, jf. sak 22-2017. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Internrevisjonen har avdekket viktige aspekter ved vedlikehold og utvikling av 
kompetanse i Helse Nord. Rett kompetanse til rett tid er avgjørende for å innfri vår 
strategi og plan, og for å ivareta de oppgaver vi har ansvar for. Rapportene gir 
helseforetakene konkrete anbefalinger om arbeid som må gjøres for å få kontroll og 
styring. Det gjøres mye godt arbeid på området, men det er behov for mer overordnet 
styring og strategisk planlegging. En del regionale tiltak vil gjøre det lettere for 
helseforetakene å følge opp anbefalingene, men det forutsetter at helseforetakene tar i 
bruk de verktøyene som blir tilgjengelige. Internrevisjonens rapporter må brukes aktivt 
i det videre strategiske arbeidet både i helseforetakene og regionalt, ikke minst i de 
strategiske utviklingsplanene. 
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