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 Handlingsplan etter konsernrevisjon kompetansestyring 2015  

Det vises til Detaljgrunnlag for revisjonsområde – kompetansestyring ved Sunnaas sykehus HF. 

Koordineringsansvarlig for tiltaksplanen kompetansestyring: HR -direktør 

Arbeidsgruppe: Deltakere:, HR-dir, Kirsten Sæther, Samhandlingssjef, Birgitte Dahl, enhetsleder Kompetanseenheten, Inger Nitteberg, avd. sjef 

Servicesenter, Kari-Anne Jensen, HR- rådgiver og Marianne Jørstad , HR -direktør 

 
 

Funn/observasjoner etter revisjon  Vurdering Konsernrevisjonens anbefalte 
tiltak 

Tiltaksansvarlig  Lukkefrist  Egenevaluering 

1. Revisjonen har vist at det i Strategisk 
kompetanseledelse i klinikk er angitt at 
det skal gjennomføres analyser av 
kompetansebehov, men det foreligger 
ikke konkrete føringer for 
gjennomføring (når, på hvilken måte, 
ansvar). 

 
Det er utarbeidet veiledere for 
kompetanseutvikling og GAP-analyse i 
personalhåndboken. Revisjonen viser at 
veiledere for kompetanseutvikling og 
GAP-analyse ikke anvendes.  
 

Delvis oppfylt fordi 
angitte føringer for å 
gjennomføre analyser 
av kompetansebehov 
ikke er konkretisert 

 Overordnede føringer for 
kartlegging og analyse av 
kompetansebehov konkretiseres 

o Overordnet dokument 
som viser foretakets 
kompetansestyring 

o Dokumentet skal være 
førende for hele 
foretaket hvordan man 
kartlegger og analyser 
behov for kompetanse 

o Det skal fremgå når 
kartlegging og analyser 
skal gjennomføres, og 
hvem som er ansvarlig 
og tidsfrister – inngår i 
årshjul 

o Det utarbeides årlige 
resultatmål som 
rapporteres 3. tertial 
LGG 

o Utarbeide og 

HR –dir, enhetsleder 
Kompetanseenheten, 
avd. sjef Servicesenter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enhetsleder 

01.09.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.15 

 
 
 
 
 

 

2. Revisjonen har vist at det i Strategisk 
kompetanseledelse i klinikk er angitt at 
kompetansebehov kontinuerlig skal 
vurderes, men det foreligger ikke 
konkrete føringer for å 
kartlegge/vurdere kompetansebehov 
utover for den enkelte ansatte (når, på 
hvilken måte, ansvar).  

Delvis oppfylt fordi 
det er ikke lagt 
konkrete føringer for 
å kartlegge 
kompetansebehov 
foruten på individnivå 
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Det er utarbeidet et 
kompetansekartleggingsskjema for 
faggruppene, men det foreligger ingen 
føringer for om og hvordan dette 
skjemaet skal anvendes. Revisjonen 
viser at skjemaet benyttes i varierende 
grad.  
 

implementere 
retningslinjer for bruk 
av 
kompetansekartleggings 
-skjema for 
faggruppene i klinikk 

Kompetanseenheten 

3. I Strategisk kompetanseledelse i klinikk 
er det angitt at det skal utarbeides 
planer for beholde og anskaffe sårbar 
kompetanse. Revisjonen har vist at det 
ikke foreligger planer.  
 

Delvis oppfylt  Det utarbeides planer for å 
beholde og anskaffe sårbar 
kompetanse. 

o Inngår som føringer i 
overordnet dokument 
for kompetansestyring 

 
 Det utarbeides overordnede 

føringer for hvordan sjekklister 
og gjennomført opplæring i regi 
av faggruppene og team/seksjon 
skal dokumenteres 

o Inngår i resultatmål som 
skal rapporteres per 3. 
tertial i LGG 

 
 
 
Se p. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se p. 1 

 
 
 
01.09.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.09.15 

 

4. Revisjonen har vist at det er gitt ulike 
føringer for hvordan (om, hva og på 
hvilken måte) sjekklister og 
gjennomført opplæring i regi av 
faggruppene og team/seksjon skal 
dokumenteres.  
 

Delvis oppfylt 

5.  Revisjonen viser at det er angitt 
konkrete føringer for at 
brannvernopplæring, HLR og 
nyansattopplæringen i klinikk skal 
evalueres. Det er ikke forelagt 
eksempler på gjennomførte 
evalueringer.   
 
Evalueringer av særfaglig opplæring og 
opplæring i regi av teamene skjer i stor 
grad uformelt. 
 

Delvis oppfylt fordi 
det er ikke lagt 
føringer for om 
opplæring i MTU skal 
evalueres, og 
evalueringer ikke er 
gjennomført i henhold 
til interne standarder/ 
retningslinjer 

 Evalueringer av 
kompetansetiltak gjennomføres i 
tråd med interne føringer. 

o System for evaluering 
av kompetansetiltak 
inngår i overordnet 
dokument for 
kompetansestyring. 
Innarbeides i utviklingen 
av resultatmål. 

o Opplæring av MTU 
inngår i evalueringen 

 
 
 
Se p. 1 

 
 
 
01.09.15 
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Det er ikke lagt føringer om opplæring i 
MTU skal evalueres.  
  

6.  Revisjonen har vist at ansvar og 
oppgaver for Kompetanseenheten og 
HR (tilrettelegging og oppfølging av 
kompetansestyringsprosessen) er 
beskrevet i presentasjoner og i notater 
til konsernrevisjonen, men ikke i 
styrende dokumentasjon. 
 
Revisjonen har vist at ansvar og 
oppgaver for tilrettelegging, 
gjennomføring og oppfølging av 
Strategisk kompetanseledelse i klinikk 
ikke er beskrevet 
 

Kriteriet er delvis 
oppfylt. 

 Ansvar og oppgaver for 
kompetansestyring tydeliggjøres. 

 
 Kompetansestyringsprosessen 

risikovurderes på overordnet 
nivå.  

 
 Det tydeliggjøres når 

risikovurderinger skal 
dokumenteres.  

 
 Overordnede føringer for 

kompetansestyring videreføres i 
retningslinjer og/eller prosedyrer 

 
 Rangeringer og bruk av styrende 

dokumenter, sjekklister, maler 
og skjemaer for 
kompetansestyring tydeliggjøres 

 
 Retningslinjer, prosedyrer og 

veiledere oppdateres og gjøres 
kjent 

 
o Punktene over 

innarbeides i 
overordnet dokument 
for kompetansestyring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se p. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.09.15 

 

7.  Revisjonen har vist at prosessen er 
kartlagt, men det er ikke gjennomført 
en helhetlig risikovurdering av 
prosessen på overordnet nivå. 
 
Det fremgår i prosedyre risiko- 
sårbarhetsanalyse at leder har ansvaret 
for å gjennomføre risikovurderinger 
innen egen enhet. Det er også 
beskrevet en fremgangsmåte for risiko- 
og sårbarhetsanalyser, men det er ikke 
tydelig når disse skal dokumenteres. 
Revisjonen har vist at seksjonen har 
vurdert risiko knyttet til kompetanse i 
ulike sammenhenger, for eksempel i 
behandlingsprogrammene og ved 
pasientsikkerhetsvisittene, men at disse 
gjøres i hovedsak uformelt. 
 

Delvis oppfylt fordi: 
-Kompetanse-
styringsprosessen ikke 
er risikovurdert på 
overordnet nivå 
 
-Det ikke er tydelig 
når risiko- og 
sårbarhetsanalyser 
skal dokumenteres 
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8. Revisjonen har vist at overordnede 
føringer for kompetansestyring er 
beskrevet i strategisk 
kompetanseledelse i klinikk, men disse 
er ikke gjennomgående videreført i 
retningslinjer og /eller prosedyrer. 
 
Revisjonen har vist at det er en instruks 
for dokumentstyring i ehåndboken som 
angir rangering av dokumenter.  
Det foreligger ikke tilsvarende for 
dokumenter/veiledninger i 
Personalhåndboken.  
 
Det foreligger ulike former for 
sjekklister, maler og skjemaer, men det 
er ikke angitt føringer for styring og 
anvendelse av disse.  
 
Revisjonen har vist at retningslinjer, 
prosedyrer og veiledere i varierende 
grad er kjent, og at enkelte prosedyrer 
var utgått (dato). 
 

Delvis oppfylt 

SunHF, oppdatert 18. 05.15 

 


