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Sammendrag 
Strategisk kompetansestyring skal medvirke til å sikre at sykehuset har den rette kompetansen for å 
møte fremtidens utfordringsbilde og de overordnede mål og strategier. 
 
Strategisk kompetansestyring innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å 
sikre at organisasjonene og den enkelte medarbeider har og bruker nødvendig kompetanse for å nå 
definerte mål.  
 
Medarbeidernes kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren i Sunnaas sykehus HF sin virksomhet. 
Måloppnåelse er avhengig av i hvilken grad man sikrer rekruttering, videreutvikling og mobilisering 
av den nødvendige kompetanse 
 
Kompetanse defineres som; 
Samlende kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner 
og oppgaver i tråd med definerte krav og mål (Lai 2013, s. 46 ) 
 
Dokumentet viser oversikt over ansvars – og oppgavefordelingen mellom HR 
(virksomhetsomfattende nivå), Kompetanseenheten i klinikk, linjeledere og medarbeidere når det 
gjelder kompetansestyring i Sunnaas sykehus HF(SunHF). Videre redegjør dokumentet for de ulike 
trinn i strategisk kompetanseplanlegging som knyttes opp mot det øvrige strategi – og målarbeidet i 
foretaket. 
 
 

1.0 Innledning 
SunHF har i sine strategidokumenter definert tre kjerneområder; klinikk, forskning og samhandling. I 
tillegg kommer satsingen på innovasjon og internasjonal aktivitet.  
 
SunHF er et spesialsykehus i rehabilitering som tilbyr tjenester i hele spennet fra 
lokalsykehusfunksjonen, områdefunksjon til regionsfunksjoner og enkelte landsfunksjoner. Sykehuset 
tilbyr kun somatiske tjenester, har et stort innslag av kompetansefunksjon og høy forskningsaktivitet. 
Forskningsavdelingen samarbeider tett med miljøene på OUS, UIO, HIO i tillegg til forskningsmiljøer i 
utlandet. Formelle samarbeidsavtaler er inngått med Universitet/sykehus i Danmark og Sverige. 
 
SunHF tar i mot pasienter fra hele landet (årlig 230-240 ulike kommuner), og det medfører mange 
aktører å samhandle med, både på individ og på systemnivå. Pasientgruppen ved SunHF har behov 
for høyt spesialisert rehabilitering, og derfor er kompetanseoverføring en forutsetning for at 
pasienten skal få et godt forløp etter opphold ved SunHF. SunHF har også fått oppgaven med å 
etablere Regionale Kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR). Oppgaven er å fremme kunnskap og 
kompetanse til fagpersoner i hele rehabiliteringsfeltet, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, 
helseforetak og institusjoner.  For å lykkes med dette er det viktig med et utstrakt samarbeid med 
andre kompetansetjenester, forskningsmiljøer, rehabiliteringsavdelinger, -institusjoner og 
fagpersoner. På den måten kan det innhentes kunnskap om god praksis, som deles med hele 
rehabiliteringsfeltet. 

 
SunHF ved Regional koordinerende enhet (RKE) har oppgave å formidle informasjon om hvilke 
rehabiliteringstjenester som finnes i regionen. RKE rettighetsvurderer også henvisninger fra 
fastlegene til de 30 private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med HSØ. RKE har oversikt 
over kapasitet og behov for rehabiliteringstjenester i regionen.  
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Sunnaas har som beskrevet over, en rekke egenskaper ved de tjenester som leveres som påvirker 
behovet for kompetanse på noe ulikt vis enn andre helseforetak.  
 
25. november 2015 skal den offisielle åpningen av det nye Sunnaas sykehus finne sted, med ny 
sykehusfløy og oppgradering av resterende bygningsmasse.  Det nye sykehuset vil tilrettelegge for 
økt kvalitet og mer fleksibel bruk av ansattes kompetanse i pasientbehandlingen. 

1.1 Samfunnsfaktorer som har betydning for strategisk 

kompetansestyring 
Følgende samfunnsfaktorer fordrer at sykehuset har gode planer for å rekruttere og beholde 
medarbeidere med rett kompetanse. 
 

1.1.1 Demografiske endringer 
Demografiske framskrivninger fra Statistisk Sentral Byrå (SSB) viser at andelen eldre vil øke, mens 
andelen yrkesaktive vil avta i løpet av de neste førti årene. Det er et resultat av høye fødselskull i 
årene etter 2. verdenskrig, innvandring og økning i levealder.  
 
Dette vil påvirke etterspørselen av helsetjenester. Eldre mennesker over 70 år forbruker 
helsetjenester fem ganger mer enn yngre. Utviklingen vil også påvirke tilgang på fremtidig kvalifisert 
arbeidskraft. Mens det i dag er 3.3 yrkesaktive pr. pensjonist vil det i 2030 være 2,2 yrkesaktive pr. 
pensjonist og i 2060 kun 1,7 yrkesaktive pr. pensjonist (SSB). Fremtidsbildet avdekker et behov for å 
tenke nytt rundt bruken av den tilgjengelige arbeidskraften og kompetansen til helsepersonell. 
 
Fremtidens pasient har kunnskap om egne rettigheter og muligheter i behandling, og forventningene 
til tjenestetilbudet øker. Krav om pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenestene gjør at 
spesialisthelsetjenesten må være under kontinuerlig utvikling for å møte behovene. Vi vil måtte ta i 
bruk stadig nye behandlingsmetoder og ha kompetanse i å benytte ny medisinsk teknologi.  
 

1.1.2 Sykdomsutvikling 
Den største årsaken til økningen i enkelte sykdommer er et resultat av at folk lever lenger og økt 
innvandring. Andelen eldre gir den konsekvens at pasientgrupper med kroniske og sammensatte 
helseproblemer vokser. Diabetes 2, psykiske lidelser og vitaminmangel er noen kjente 
helseutfordringer blant innvandrere. Flere i dag lever med kroniske sykdommer og andelen pasienter 
med utfordringer innen rus og psykiatri øker. Flere overlever den akutte sykdomsfasen Disse faktorer 
medfører økt behov for rehabilitering på alle nivåer.  
 
En annen årsak til trender i sykdomsutviklingen kan knyttes til folks livsstil. Følgende sykdommer vil 
mest sannsynlig øke i omfang; hjerte- og karsykdommer, enkelte kreftformer, slitasjesykdommer, 
diabetes 2, fedme og psykiske lidelser som angst, depresjon og rusrelaterte lidelser. Denne 
utviklingen kan imidlertid endre seg med større fokus på folkehelsen og forebyggende tiltak. 
 
Forekomsten av infeksjonssykdommer er stigende på verdensbasis grunnet endrede reisevaner og 
økt antibiotika resistente bakterier. På sikt vil dette kunne føre til økt forekomst i Norge. Nytt EU-
direktiv åpner for helsehjelp mellom nasjoner innen EØS området. Dette vil ytterligere kunne føre til 
økt spredning av multiresistente bakterier. 
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1.1.3 Medisinskfaglig og teknologisk utvikling 
Ny teknologi muliggjør raskere og bedre behandling, og spesialisthelsetjenesten står ovenfor en 
rivende utvikling av ny teknologi i helsevesenet. Medisinsk teknologi er en viktig driver for 
etterspørselen av helsetjenester, og vil kreve økt grad av styring både i tråd med prioriteringer og 
kostnader. Innføringen av ny teknologi vil også ha en betydelig effekt på etterspørselen etter 
arbeidskraft og kompetanse – det er økt behov for medisinsk og teknologisk fagkompetanse. 
 
Utviklingen innen dette området er kontinuerlig og vil påvirke behov for kompetanse både på kort og 
lang sikt. SunHF har i løpet av de siste 4-5 årene i stadig økende grad tatt i bruk spill og 
robotteknologi som del av pasientbehandlingen. På den andre siden er det en erkjennelse at 
spesialisthelsetjenesten i for liten grad har tatt ut potensialet/ gevinsten av at teknologi erstatter 
tidligere arbeidsmetoder. Dette tilsier økt behov for kompetanse innen endringsledelse, 
oppgaveglidning og organisering som følge av ny teknologi. 
 

1.1.4 Samhandling og fremtidige helsepolitiske reformer 
Samhandlingsreformen innebærer en betydelig overføring av oppgaver og ansvar til kommunene. 
Kommunehelsetjenesten får flere oppgaver overført fra spesialisthelsetjenesten. 
Samhandlingsreformen påvirker derfor kompetansebehovet i spesialisthelsetjenesten; det forventes 
økt behov for spesialkompetanse og breddekompetanse på sykehus. Sterkere behov for systematisk 
kompetanseoverføring mellom og på tvers av nivå, samt samhandlingskompetanse og 
systemkunnskap. Det ventes også økt kompetansebehov innen tverrfaglig teamarbeid, forbedring av 
arbeidsprosesser og utvikling av gode behandlingslinjer. Spesialisthelsetjenesten vil bli mer 
spesialisert, og må i større grad gi veiledning og opplæring overfor kommunene.  
 

1.1.5 Kompetansestrategi 
En kompetansestrategi angir i hvilken grad og hvordan organisasjonen som helhet og sentrale 
funksjoner /enheter skal satse på kompetanse gjennom tiltak for anskaffelse, utvikling, mobilisering 
og eventuelt avvikling av kompetanse (Lai, 2013 s. 31). Strategien skal også beskrive hvordan ivareta 
spisskompetanse i kravet om omorganisering, endring av programmer og krav om fleksibilitet.  
 
SunHF er en attraktiv arbeidsplass med kompetente og engasjerte medarbeidere, som alle jobber 
mot felles mål. Strategisk kompetansestyring skal medvirke til å sikre at sykehuset har den rette 
kompetansen for å kunne levere tjenester i henhold til bestilling fra eier og for å kunne videreutvikle 
sykehuset ved å nå overordnede mål og strategier. I forbindelse med årlig rullering av SunHF 
langtidsplan og måldokument for kommende år, skal det gjennomføres sårbarhetsanalyser av 
foretakets samlede kompetanse. Styring av foretakets kompetansesammensetning er helt 
avgjørende for å lykkes i arbeidet med å beholde, utvikle og rekruttere nødvendig kompetanse i 
kommende år. 
 

Det satses på nødvendig faglig kompetanse og tydelig ressursstyring, slik at pasientene møter 
helsepersonell med rett kompetanse til rett tid, gjennom hele pasientforløpet. 
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2.0 Overordnet plan for strategisk kompetansestyring  

Samfunnsfaktorer
Befolkningens behov 
for helsetjenester i  

fremtiden

Eksisterende 
kompetanse

Nødvendig 
kompetanse

Strategier

Overordnede mål

Oppdrag

G

A

P

Kompetansebehov Evaluering

Tiltak:
•Mobilisering
•Utvikling
•Rekruttering

 
Strategisk kompetansestyring innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å 
sikre at organisasjonene og den enkelte medarbeider har og bruker nødvendig kompetanse for å nå 
definerte mål. Måloppnåelse er avhengig av i hvilken grad man sikrer rekruttering, videreutvikling og 
mobilisering av den nødvendige kompetanse 
 
Kompetanse defineres som; 
Samlende kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner 
og oppgaver i tråd med definerte krav og mål (Lai 2013, s. 46 ) 
 
Formell kompetanse er kompetanse som kan dokumenteres gjennom utdanningssystemet eller 
godkjente sertifiseringsordninger. 
Erfaringskompetanse er kompetansen du får gjennom å utføre og lære oppgaver i praksis. 
Realkompetanse omfatter både formell - og erfaringskompetanse. 

 

Kompetansestyring 
Helsetjeneste er en kunnskapsvirksomhet – og personellet er den viktigste innsatsfaktoren. Den 
(formelle og reelle) kompetanse og den egnethet personellet har, utgjør grunnlaget for all 
verdiskapning i helsetjenesten(Nasjonal helseplan 2007-2010). 
 
Den enkelte helsearbeider har et selvstendig ansvar for forsvarlig yrkesutøvelse (Helsepersonelloven 
§ 4). Arbeidsgiver /leder skal sikre forsvarlig virksomhet (Helsepersonelloven § 16). Ansvaret for 
kompetanseutvikling er basert på lovverket delt mellom arbeidsgiver og medarbeider. 
 

HR har ansvar for:  
System for kompetansestyring, herunder å definere behov for kompetanse, kartlegge nåværende 

kompetanse, gjennomføre sårbarhetsanalyser av kompetanse, utarbeide handlingsplaner med tiltak 

for å oppnå ønsket kompetanse og evaluere gjennomførte tiltak. 

HR har særskilt ansvar for: 

 Elektronisk introduksjonsprogram, sjekkliste for nyansatte, elektronisk introduksjonsprogram for 

ledere, sjekkliste for nyansatte ledere; lederutvikling 

 System for obligatorisk opplæring 

 System for innhenting av data vedrørende formell kompetanse(bemanning) 

 System for bemanningsanalyser og bemanningsplanlegging 

 HR – status- og trendanalyser  



7 
 

Kompetanseenheten har ansvar for: 

 Tverrfaglig introduksjonsprogram i klinikk 

 System for spesial og spesialistløp i klinikk 

 Særfaglig og tverrfaglig læringstilbud og fagutvikling i klinikk 

 Behandlingslinjer 

Ledere ved SunHF har ansvar for at:  

 
 Plan for strategisk kompetansestyring etterleves  

 Avdelingene og enhetene har egen plan for kompetanseutvikling. Planen baseres på enhetens 

kompetansebehov, foretakets langtidsplan og årlig måldokument 

 Medarbeidere har nødvendig kompetanse og at nyansatte får opplæring. 

 Medarbeidere får tverrfaglig og særfaglig kompetanse innen eget fagområde. 

 Medarbeidere har en individuell kompetanseutviklingsplan, denne skal evalueres årlig i 

forbindelse med årlig medarbeidersamtale, og lagres i personalmappen. Planen utarbeides med 

bekgrunn i enhetens kompetansebehov. 

 Medarbeider har relevant kompetanse registrert i personaladministrasjonssystemet 

Medarbeidere ved SunHF har ansvar for: 

 
 Å jobbe kunnskapsbasert/ være oppdatert innen eget fagområde 

 At egen læring og utvikling er i overensstemmelse med foretakets behov for kompetanse 

 Utarbeidelse og oppfølging av egen kompetanseutviklingsplan  

2.1 System for risikovurdering av kompetansestyringsprosessen 
 

 
 
Risikovurdering av kompetansestyringsprosessen gjennomføres hvert 3 år. 
Vurderingen gjennomføres i henhold til rrisiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) ved SunHF  
(e- håndbok dok id 861).  
 
HR er ansvarlig for at risikovurderingen gjennomføres i hht ovennevnte.  
Prosessen gjennomføres i samarbeid med Kompetanseenheten og enhet for Kvalitet og 
pasientsikkerhet. 
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3.0  Trinn i strategisk kompetanseplanlegging 

      

3.1 Definere kompetansebehov  
For å definere foretakets kompetansebehov må følgende grunnleggende spørsmål besvares: 

 Hva slags kompetanser er nødvendige for å operasjonalisere  strategien og nå de overordnede 
målene? 

 Hvilke kompetanser må hver enhet inneha for måloppnåelse? 

 Hvilke kompetanser finnes allerede i foretaket? 

 Hva er gapet mellom kompetansebehov og eksisterende kompetanse i de enkelte enheter? 

 Hvordan kan kompetansegapet reduseres? 

 Er det ubrukt kompetanse og/ eller kompetanse som skal avvikles? 

 

3.2 Kompetansekartlegging  
For å sørge for tilgang på kompetanse tilpasset nåværende og fremtidige aktiviteter er det nødvendig 
å ha oversikt over den totale kompetansen i foretaket og i den enkelte enhet. All relevant 
kompetanse skal registreres i personaladministrasjonssystemet på den enkelte ansatte. Leder 
registrerer/oppdaterer relevant kompetanse på den enkelte medarbeider etter gjennomført årlig 
medarbeidersamtale, dersom medarbeideren har tilegnet seg økt relevant kompetanse.  
 
HR kan på bestilling utarbeide rapporter med bakgrunn i registrert kompetanse på overordnet nivå 

og for den enkelte enhet, faggrupper samt kjønns- og alderssammensetning. 

 

3.3 Kompetanseanalyser 
Anskaffelse og utviklingen av kompetanse baserer seg på en kompetanseanalyse. Formålet er å 
beregne foretakets kompetanse- GAP, som er avviket mellom tilgjengelig kompetanse og foretakets/ 
enhetens kompetansebehov.  
 
Som beskrevet under p. 3.1 er det strategiutviklingen som skaper premisser for analysen av 
kompetansebehovet i foretaket. Dette igjen legger grunnlaget for personalplanleggingen. Det 
samlede behovet for kompetanse- og ikke minst behovet for ulik eller ny kompetanse må 
synliggjøres. Når dette er fastlagt kan en legge en plan for kompetanseutvikling som sikrer at ønsket 
kompetanse bygges opp i hht behovet. 
 

3.4 Frister 
Foretakets samlede behov for kompetanse, og den enkelte enhets behov, vurderes kontinuerlig, og 
ligger for eksempel til grunn hver gang en leder igangsetter en rekrutteringsprosess; hva slags 
kompetanse er det enheten har behov for fremover? Det er ikke sikkert en skal erstatte den 
kompetansen som har sluttet, men kanskje en nå har mulighet for å sikre eller styrke enheten med 
annen nødvendig kompetanse. 
 

Definere kompetansebehov 
Kompetanse 
kartlegging 

Kompetanseanalyser 
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Foretaket rullerer SunHF langtidsplan og utarbeider årlige mål i løpet av 3. og 1. tertial. Ledere på 
alle nivå skal, med utgangspunktet i vedtatte strategier og årlige mål, gjennomføre en strategisk 
kompetanseplanlegging slik prosessen er beskrevet under punkt 3 i løpet av 2. tertial. 

 

4.0 Plan for kompetanseutvikling, herunder plan for å rekruttere og 

beholde sårbar kompetanse 
Kompetansegapet nødvendiggjør utvikling av et rekrutteringsprogram, planlegging av 
kompetanseutvikling, karriereplanlegging og eventuell rekonfigurasjon av kompetanse ved hjelp av 
omorganiseringer og/eller endringer av arbeidsprosesser. I tillegg er det viktig å sørge for  

 at kompetansen til seniorene beholdes ved å øke avgangsalderen og videreføre 

kompetansen før de pensjonerer seg 

 iverksette tiltak for å redusere turnover og sykefravær   

 vurdere jobbglidning vertikalt og horisontalt mellom ulike faggrupper 

 

4.1 Tiltaksplan 

Mobilisering 

 Mobilisere kompetansen blant egne ansatte.  

 Vurdere endringer i arbeidsprosesser, herunder utnyttelse av gode verktøy  

 Vurdere jobbglidning og personalsammensetning 

 Er det den rette kompetansesammensetning eller bør det legges en plan for å justere denne 

 
Utvikling 
Ansatte tilføres den nødvendige kompetanse ved hjelp av: 

 Nyansatt opplæring 

 Særfaglig kompetansehevingsprogram 

 Tverrfaglig kompetansehevingsprogram 

 Individuell utviklingsplan som evalueres i forbindelse med årlig medarbeidersamtale 

 Formelle videreutdanningsløp/ spesialisering som innvilges i hht behov for tilført 

kompetanse 

 
Rekruttering 
Hvis det ikke er mulig og/ eller hensiktsmessig å utvikle rett kompetanse blant egne ansatte må en 
rekruttere nye medarbeidere med den ønskede kompetansen. Det vil særlig gjelde områder hvor 
ønsket kompetanse er lite utviklet blant egne ansatte, og i tillegg lett å rekruttere eksternt.  

 

5.0 Evaluering av kompetansetiltak  
Regionale føringer og Carf vektlegger kontinuerlig evaluering av kompetansetiltak. Tilbakemeldinger 
benyttes til forbedring av læringstilbudet. 
 
På SunHF finnes det en mengde ulike opplæringsprogram – både klasseromsundervisning og e-
læringskurs. Noe av dette er obligatorisk og det er derfor viktig at all aktivitet registreres i 
læringsportalen. På denne måten kan det tas ut rapporter over hvilke ansatte som har gjennomført 
obligatorisk undervisning og hvilke andre kurs som er gjennomført.  
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5.1 Metode for evaluering 
Ansatte som har deltatt på ulike klasseroms kurs og opplæring, skal få mulighet for å evaluere 
tilbudet. Kursansvarlig skal lage evalueringsskjemaer, levere ut papirutgave eller sende den 
elektronisk på mail, samme dag og/eller innen 2 dager etter kursets avslutning. Kursansvarlig skal 
videre umiddelbart innkalles til møte med aktuelle fagansvarlig for gjennomgang av 
tilbakemeldingene og drøfting av hvorvidt form og innhold skal endres til neste kurs.  
 
Alle e-læringsprogram skal evalueres og evt. revideres én gang pr år. Koordinator for digital læring 
sender kursene ut til de ulike fagansvarlige i august og ber dem evaluere og revidere kurset i 
samarbeid med andre aktuelle fagpersoner innen 31.12. 
 
Elektronisk nyansattprogram revideres kontinuerlig av ansatte på HR i samarbeid med 
kompetanseenheten, da dette er et program som til en hver tid skal være oppdatert.  
All dokumentasjon på at evalueringer er gjennomført skal ligge i elektronisk saksarkiv – Public 360. 
 

5.2 Frister 

 Klasseromskurs evalueres i løpet av 2 dager etter gjennomføring. 

 E-læringskurs evalueres og redigeres én gang pr. år og innen 31.12. 

 Det utarbeides overordnede planer for hvordan gjennomført opplæring/sjekklister i regi av 
faggrupper/team skal dokumenteres 

 Det er utarbeidet retningslinjer, prosedyrer/rutiner for kompetansestyring 

 Evaluering av kompetansetiltak gjennomføres etter interne føringer 

 Det er definert ansvar og oppgaver for alle deler av kompetansestyringsprosessen 
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