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Sammendrag  
Tilgang på personell med riktig kompetanse er en forutsetning for at Helse Stavanger HF nå og i 
fremtiden skal kunne tilby pasienter kvalitativt rett behandling med effektiv bruk av ressurser. 
Utfordringen med å beholde og sikre rekrutteringen av kompetente medarbeidere er svært viktig for 
Helse Stavanger HF. Sør-Rogaland er en region som har vært preget av høy befolkningsvekst, lav 
arbeidsledighet og høyt lønnsnivå. I tillegg har konkurranse om nødvendig helsepersonell blitt 
stadig større, samtidig som utdanningskapasiteten i regionen i liten grad er øket i samme periode. 
 
Foretaket prioriterer arbeidet med rekrutteringsutfordringene høyt. Det jobbes med flere ulike 
tiltak, og disse vil kontinuerlig være under evaluering og justering i takt med foretakets utfordringer. 
Strategisk kompetanseutvikling er et viktig satsningsområde for å beholde medarbeidere, samt 
rekruttere kompetente medarbeidere i fremtiden.  
 
Helse Stavanger HF er opptatt av å sikre både kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet i tjenesten. 
Oppgavedeling mellom yrkesgrupper er et annet viktig tiltak for å imøtekomme fremtidens behov 
for personell i spesialisthelsetjenesten. Nye yrkesgrupper vil trolig også komme inn i helseforetakene 
de nærmeste årene, f.eks. logistikkmedarbeidere, tekniske medarbeidere, samt utvidet funksjon for 
servicemedarbeidere.  
 
 

Utfordringer 
I Helse Stavanger HF er det pr. dags dato rekrutteringsutfordringer innen følgende yrkesgrupper: 

• Sykepleiere og spesialsykepleiere 
• Legespesialister innen flere spesialiteter  

 
I tillegg har det vist seg at det er utfordrende å rekruttere til stillinger som bioingeniører som skal 
jobbe turnus, erfarne psykologspesialister, logopeder, ernæringsfysiologer, samt spesialstillinger som 
pedagoger/kliniske pedagoger og andre spesialstillinger innen habilitering/rehabiliteringstjenesten.  
 
Foretaket har nå gode søkere til administrative stillinger som økonomer og innkjøpsmedarbeidere. 
Disse stillingene var det vanskelig å rekruttere til tidligere.  
 
 

Status personell i Helse Stavanger HF 2010 – 2014 
I perioden desember 2010 til desember 2014 økte antall netto månedsverk i Helse Stavanger HF 
med 568. Netto månedsverk viser den gjennomsnittlige bemanningen som faktisk er på jobb i 
foretaket (brutto månedsverk minus alt fravær). I desember 2014 fordeler 4794 netto månedsverk 
seg på 7583 medarbeidere. 

  
Fig.1 Netto månedsverk i Helse Stavanger HF, desember 2010 – desember 2014 (Måltall netto månedsverk 
nasjonalt) 
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For mange yrkesgrupper har det vært forholdsvis små endringer i netto månedsverk, mens for andre 
grupper ser vi en større endring i denne perioden, se vedlegg - figur 2. Netto månedsverk for 
sykepleiere har fra 2013 til 2014 økt i alle divisjonene med unntak av Kvinne- og barnedivisjonen. 
 
I tillegg til økning i netto månedsverk er det økning i ekstern innleie fra vikarbyrå. I desember 2014 
ble det foretatt innleie tilsvarende 50 månedsverk. Tallet for desember 2013 var 31 månedsverk. 
Innleie av sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre utgjør over 90 % av all innleie. 
 
 
Beskrivelse av personellgrupper med størst rekrutteringsutfordringer i  
Helse Stavanger HF  
 
Sykepleiere  
Sykepleiere utgjør den største ansattgruppen i Helse Stavanger HF med 874 netto månedsårsverk i 
desember 2014, fordelt på 1399 personer. Fra desember 2010 til desember 2014 har det vært en 
jevn økning av sykepleiestillinger, noe som utgjør en økning på 93 netto månedsverk i denne 
perioden. I desember 2014 var ca. 19 % av sykepleiere i Helse Stavanger HF over 50 år, se vedlegg 
– figur 3.  Utdanningskapasiteten i regionen er i liten grad endret for gruppen de siste årene – til 
tross for en betydelig befolkningsvekst. 
  
Helse Stavanger HF har rekrutteringsutfordringer når det gjelder sykepleiere med unntak av til 
traineestillinger som det pr. dags dato er god søknad til.  
 
Sykepleiere er kritisk kompetanse. Kommunene vil på bakgrunn av samhandlingsreformen 
sannsynligvis ha behov for å øke rekruttering av sykepleiere, noe som vil medføre større 
konkurranse om denne gruppen.  
 
I somatikken hadde Helse Stavanger HF pr. februar 2015 ca. 17 vakante faste årsverk for 
sykepleiere og ca. 25 årsverk vakante vikariater med varighet minimum 6 måneder.  
 
I Psykiatrisk divisjon var det på samme tid ca. 70 vakante stillinger for sykepleiere, 
spesialsykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere/hjelpepleiere. Dette inkluderer også stillinger 
som ble opprettet i siste halvdel av 2014. 
 
På styremøtet vil det bli lagt frem en oversikt som viser hvor mye innleie og overtid/merarbeid 
foretaket har hatt på grunn av vakante stillinger. 
 
Spesialsykepleiere  
Spesialsykepleiere består av sykepleiere med videreutdanning innen ulike fagfelt av 30, 60 og 90 
studiepoengs varighet. Enkelte videreutdanninger har også i de senere år blitt 2-årige 
videreutdanninger på masternivå. Foretaket hadde pr. desember 2014 512 netto månedsverk 
spesialsykepleiere fordelt på 810 medarbeidere. 
 
Spesialsykepleiere er en viktig ressurs for foretaket. I desember 2014 utgjorde andelen 
spesialsykepleiere 35 % av totalt antall netto månedsverk for hele sykepleiergruppen (sykepleiere, 
spesialsykepleiere og jordmødre). I desember 2014 er ca. 48 % av spesialsykepleiere i Helse 
Stavanger HF over 50 år, jf. vedlegg – figur 4. 
 
I framtiden forventes det at behandlingene vil bli mer kompliserte og dermed stille større krav til 
kompetanse og erfaring. I årene som kommer vil Helse Stavanger HF derfor ha et økende behov 
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for spesialkompetanse. Foretaket har størst behov for flere sykepleiere med spesialutdanning. I 
tillegg er det behov for sykepleiere med master. Foretaket ønsker at det fortsatt blir mulig å ta en 
spesialutdanning uten at alle må fullføre en masterutdanning.  
 
Helse Stavanger HF har rekrutteringsutfordringer når det gjelder spesialsykepleiere. Pr. februar 2015 
hadde foretaket i somatikken ca. 35 vakante faste årsverk og ca. 7 årsverk vakante vikariater med 
minimum 6 måneders varighet. Det mest utfordrende i dag er å rekruttere spesialsykepleiere innen 
intensiv og operasjon, samt kreftsykepleie. For Psykiatrisk divisjon - se under avsnittet om 
sykepleiere. 
 
Leger  
I Helse Stavanger HF har antall netto månedsverk for overleger økt fra 293 til 353 i perioden 
desember 2010 til desember 2014. For leger i spesialisering (LIS-leger) er tallene henholdsvis 194 og 
240 (fig. 2). Aldersfordeling for LIS-leger og overleger i foretaket er vist i figur 5 – se vedlegg. 
 
Det rekrutteres godt til LIS-stillinger. Det er utfordrende å rekruttere erfarne legespesialister, og da 
spesielt innen urologi, psykiatri, gastrokirurgi, ortopedi, samt immunologi og transfusjonsmedisin. 
Foretaket har konstituert LIS-leger i en del av overlegestillingene. For enkelte stillinger er det 
foretatt midlertidige omgjøringer fra overlegestillinger til LIS-stillinger. I tillegg blir det i perioder 
leiet inn legespesialister fra eksterne vikarbyråer.  
 
En av grunnene til rekrutteringsutfordringene er konkurranse med det private markedet. I tillegg 
finnes det innenfor noen av spesialistene for få tilgjengelige spesialister nasjonalt. Hovedtyngden av 
spesialistene er utdannet i foretaket, og dette understreker behovet for å fokusere på egen utdanning 
av spesialister. 
 
Fra 1. juli 2015 skal LIS-leger ansattes fast. Foretaket har tro på at dette på sikt kan bidra til bedre 
rekruttering av spesialister.  
 
 
Beskrivelse av andre personellgrupper i Helse Stavanger HF  
 
Psykologer  
Antall netto månedsverk for psykologer har i Helse Stavanger HF økt fra 96 til 115 i perioden 
desember 2010 til desember 2014 (fig 2). 45 % er psykologer og resten er psykologspesialister.  
 
Det har vært god tilgang på nyutdannede psykologer, men det er vanskeligere å rekruttere erfarne 
psykologspesialister. De senere årene har rekrutteringen skjedd direkte fra utdanningsinstitusjonene, 
det vil si nyutdannede psykologer uten spesialisering eller arbeidserfaring. Psykologene starter 
deretter et eget spesialiseringsforløp i ansettelsesforholdet ved foretaket. I den senere tid har det 
vært en tendens til at søkere til ledige stillinger har et stort ønske om å få starte et 
spesialiseringsforløp så snart som mulig. 
 
Helsefagarbeidere/hjelpepleiere 
I Helse Stavanger HF har det vært en nedgang fra 276 netto månedsverk til 268 netto månedsverk i 
perioden desember 2010 til desember 2014 (fig. 2). De 268 netto månedsverkene i desember 2014 
er fordelt på 489 personer. 
 
57 % av helsefagarbeiderne/hjelpepleierne i Helse Stavanger HF er over 50 år (se vedlegg – figur 6), 
noe som medfører en forholdsvis stor avgang i løpet av de neste årene.  
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Siden 2008 har Helse Stavanger HF vært lærebedrift for helsefagarbeiderlærlinger og i 2014 hadde 
foretaket 55 lærlinger innen dette faget. Foretaket rekrutterer svært godt når det gjelder 
helsefagarbeiderlærlinger. Helse Stavanger HF får også mange søkere til ledige 
helsefagarbeiderstillinger/hjelpepleierstillinger. 
 
Flere medarbeidere i denne yrkesgruppen har tatt videreutdanning innen for eksempel geriatri, 
kreftomsorg og psykiatri. 
 
Vernepleiere 
Antall vernepleiere i Helse Stavanger HF er forholdsvis lite, men det har vært en økning fra 51 til 71 
netto månedsverk fra desember 2010 til desember 2014, da spesielt innen Psykiatrisk divisjon. 
Yrkesgruppen er relativt ny og kun 17 % er over 50 år. 
 
Det er ikke forventet mangel på denne yrkesgruppen fremover. Ved Diakonhjemmets høgskole i 
Sandnes er det etablert både heltidsstudier og deltidsstudier. I 2014 var det 75 heltidsplasser og ca. 
40 deltidsplasser.  
 
Jordmødre 
Pr. desember 2014 arbeidet totalt 150 jordmødre i foretaket fordelt på 95 netto månedsverk. Andel 
jordmødre over 50 år utgjør 38 %.  Rekrutteringen til jordmorstillinger i foretaket er bedret det siste 
halve året. Kommunene rekrutterer flere jordmødre enn tidligere år.  
 
 
Arbeidsplanlegging  
Lederne i Helse Stavanger HF planlegger sine personalressurser i arbeidsplaner som viser når hver 
enkelt medarbeider skal være på arbeid. Utgangspunktet for arbeidsplanleggingen er 
bemanningsplaner som definerer hvor mange personer med aktuell kompetanse man trenger for å 
håndtere aktivitet til ulike tider av døgnet og i helgene. Bemanningsbehovet gjennom året vil variere 
med aktiviteten.  
 
Med inngåelsen av en rammeavtale med flere fagforeninger fikk Helse Stavanger HF i 2013 
mulighet for å utarbeide årsplaner på lik linje med rullerende planer. Rullerende planer går f.eks. 
over 6 eller 12 uker og gjentas på nytt hver gang siste uke er arbeidet. I en årsplan planlegger man 
eksakt bemanning fra dag til dag over 52 uker. Ved utarbeidingen av årsplanen legger leder inn ferie 
og annet kjent fravær slik at man i større grad kan planlegge med reell bemanning allerede fra 
begynnelsen av. Alle de store spesialavdelingene ved Helse Stavanger HF som Mottak, Intensiv, 
Operasjon, MIO, Prematuravdelingen m.fl. benytter i dag årsplan. Det samme gjelder også de fleste 
sengepostene ved Kirurgisk og Medisinsk divisjon, samt Barne- og ungdomsavdelingen ved 
Kvinne- og barnedivisjonen. Annet personell som radiografer og bioingeniører har også startet med 
denne type planlegging i 2014.  
 
I 2014 og 2015 har man hatt et spesielt fokus på planlegging av legenes arbeidsdag gjennom det 
regionale prosjektet «Alle møter». Leger jobber som hovedregel dag, men har i motsetning til 
pleiepersonell gjerne oppgaver på mange ulike arbeidssteder. Dette har de stort sett planlagt i 
Excelark og deretter har f.eks. sekretærer lagt dette over i pasientjournalsystemet Dips og i 
arbeidsplanleggingssystemet Gat. Dette innebærer dermed dobbelt- og trippelføringer av samme 
data med de ekstra arbeidsressurser det krever, i tillegg til risikoen for feil. Gjennom "Alle møter" 
har Helse Vest RHF, i samarbeid med leverandørene av Dips og Gat, utviklet muligheten for en 
mer strømlinjeformet prosess der alle data registreres en gang i Gat for så å bli overført til andre 
aktuelle systemer som Dips, operasjonsplanleggingssystemet, kalender i Outlook og til en egen 
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visning på intranett. I tillegg er det utviklet integrasjon andre veien slik at når man f.eks. skal vurdere 
en forespørsel om fri på en dag der legen har poliklinikk, kan leder se om det allerede er tildelt 
denne legen pasienter den dagen, før man beslutter om ønsket om fri skal innvilges eller avvises. 
 
Helse Stavanger HF har egen seksjon for ressursstyring. Denne seksjonen har det administrative 
ansvaret for arbeidsplanleggingsverktøyet Gat, samt ansvar for bistand til ledere og andre innen 
fagområdet arbeidstid og arbeidstidsplanlegging 
 
 
Tiltak for å rekruttere og beholde personell 
Helse Stavanger HF jobber aktivt for å rekruttere og beholde kompetent personell. Foretaket er 
avhengig av mange typer kompetanse i tillegg til de tradisjonelle helsefagene. Et godt arbeidsmiljø 
med faglig dyktige og engasjerte medarbeidere er viktig for å sikre god rekruttering.  
 
Kompetanseutvikling av egne medarbeidere 
Helse Stavanger HF vil de neste årene ha et spesielt fokus på strategisk kompetanseutvikling og 
utarbeidelse av kompetanseplaner. Dette vil gjelde både kompetanseplaner for nyansatte, samt for 
medarbeidere som jobber i foretaket. 
 
Det er i mange enheter utarbeidet gode kompetanseplaner. Flere avdelinger har også ansatt egne 
fagutviklere eller opplæringsansvarlige. Psykiatrisk divisjon har egen forskings- og 
undervisningsenhet som tilbyr systematisk opplæring og videreutvikling av kompetanse for alle 
typer helsepersonell i divisjonen. Psykoterapiveiledning for leger og psykologer i spesialisering 
organiseres herfra og enheten tilbyr i tillegg kurs og utdanninger til samarbeidspartnere. 
 
Etablerte tiltak: 

• Medarbeidere som ønsker å ta videreutdanning kan søke foretaket om stipend, samt fri til å 
følge forelesninger. Dette gjelder både medarbeidere som tar masterutdanninger, samt 
ufaglærte og fagarbeidere som ønsker å ta videreutdanning.  

• Sykepleiere som tar videreutdanning i AIO får 80 % lønn under studietiden. De må da 
jobbe 10 % i ti måneder, samt 4 uker om sommeren. For denne arbeidstid mottar de 
ordinær lønn.  

• Kliniske fagstiger nivå 1 og 2 for hjelpepleiere/helsefagarbeidere og sykepleiere. 
• Lærlingeordninger innen helsefagarbeiderfaget og ambulansefaget. 
• Legger til rette for at medarbeidere kan ta fagbrev. I 2014 var det flere medarbeidere som 

tok fagbrev innen vekterfaget og kontorfaget. 
• Noen avdelinger har innarbeidet fagdager i arbeidsplanen. 
• Etablert samarbeid med fylkeskommunen for at ufaglærte i Psykiatrisk divisjon skal kunne ta 

intensivkurs eller kveldskurs og dermed kvalifisere som lærlinger med realkompetanse, og ta 
fagbrev som helsefagarbeidere. Det tas sikte på oppstart høsten 2015.  

• Samarbeid med UiS om paramedicutdanning for ambulansesjåfører. 
 
Nye tiltak: 

• Samarbeid med Diakonhjemmet høgskole i Sandnes. Foretaket vil få 15 studieplasser til 
vernepleiere/sykepleiere som ønsker å ta videreutdanning i psykiatri. 

• Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling vil bli igangsatt på UiS under 
forutsetning av godkjennelse fra UiS sitt styre. Saken ble behandlet i Instituttstyret høsten 
2014. Styret anbefalte at utdanningen ble godkjent som erfaringsbasert masterstudie. 
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• Det er etablert et samarbeid på tvers av divisjonene for å kartlegge alle 
kompetanseutviklingstiltak og planer som er iverksatt. Målet er å lære av hverandre, og heve 
nivået for arbeidet knyttet til strategisk kompetanseutvikling ytterligere.  

• Vurderer å utvide ordningen med kompetansedager innarbeidet i arbeidsplanen til spesifikke 
avdelinger som et viktig rekrutteringstiltak. 

• Jobbe for å etablere lærlingeordninger for nye fag. 
 
Det er knyttet krav om bindingstid til stipend og lønn under videreutdanning.  
 
Forskning 
Muligheter for forskning betyr mye for videreutvikling av et godt fagmiljø. Helse Stavanger HF har 
nå over 150 ansatte med doktorgradskompetanse, og av disse har 26 professorkompetanse.  
 
Det må også nevnes at forskningsaktivitetene ved Helse Stavanger HF innebærer fruktbart 
samarbeid med andre forskningsmiljø både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Over 50 % av 
publikasjonene er resultat av forskningssamarbeid med forskningsinstitusjoner i Norden, Europa og 
resten av verden.  
 
Samarbeid med utdanningsinstitusjonene 
Det tette og gode samarbeidet som er etablert med utdanningsinstitusjonene er et godt grunnlag for 
å sikre rekruttering til foretaket, samt når det gjelder videreutdanning for våre medarbeidere.  
 
Kunnskapsdepartementets forslag til kandidatmål for utdanningsinstitusjonene i regionen til Helse 
Vest vises i tabell 1 – se vedlegg. Kandidatmålene er et minstekrav. 
 
Tiltak som kan medføre økning av studiekapasitet og bedring av studiefullføringsgrad er viktig å 
prioritere i årene fremover. Det er positivt at Universitet i Stavanger (UiS) tok opp rett under 300 
studenter til bachelorutdanning i sykepleie i 2014 til tross for at UiS hadde 240 budsjetterte plasser 
for sykepleierutdanningen. 40 av studentene tok den nettbaserte utdanningen. Utdanningsløp som 
kan kombineres med mulighet til å arbeide redusert mens en studerer, er et godt supplement til 
ordinært utdanningsløp. 
 
Når det gjelder videreutdanning for sykepleiere innen AIO, har foretaket stor innflytelse på 
fordeling av disse studieplassene. Det har vært utfordrende å fylle opp plassene for videreutdanning 
innen intensiv og operasjon. 
 
Helse Stavanger HF har en omfattende undervisningsaktivitet, jf. vedlegg - tabell 2. Mottak av 
studenter og lærlinger gir foretaket en unik mulighet til å vise hva Helse Stavanger HF kan tilby som 
arbeidsgiver. 
 
Ressursgruppe rekruttering 
Foretaket har nylig nedsatt en ressursgruppe som koordinerer og foreslår rekrutteringsfremmende 
tiltak på tvers av divisjonene: 

• Fremmer forslag til ulike rekrutteringskampanjer mm. 
• Utarbeider informasjonsmateriell ol. 
• Oppsøker høyskoler og universitet  
• Rekrutteringsdag på høyskoler og universitet hvor en i forkant har reklamert med 

studentavtaler 
• Deltakelse på karrieredager og yrkesmesser i Norge og evt. utlandet 
• Velferdstiltak for nyansatte, samt bedre oppfølgingen av nyansatte 
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Målet for dette arbeidet er at foretaket skal bli mer proaktive og nytenkende når det gjelder 
rekruttering.  
 
Ved å delta på messe i Danmark rekrutterte foretaket 11 sykepleiere til Psykiatrisk divisjon. I 
etterkant av yrkesmesse på Sørlandet arrangerte Helse Stavanger HF gratis reise og overnatting for 
sykepleierstudenter som var interessert i å komme hit til en informasjonsdag på sykehuset. I 
forbindelse med dette ble det også foretatt jobbintervjuer, og 7 studenter har søkt på ledige 
sykepleierstillinger. 
 
Traineesykepleiere 
Helse Stavanger HF har etablert ordninger med traineesykepleiere i Kirurgisk divisjon (5 stillinger) 
og på Medisinsk avdeling (6 stillinger). Det har vært svært god søknad til disse stillingene, spesielt 
nyutdannede sykepleiere viser økende interesse for slike stillinger. Traineesykepleierne jobber på 
flere sengeposter, og får tett oppfølging og veiledning.  
 
Nye tiltak: 
Det vil innen en måned bli fremmet forslag om hvordan ordningen med traineesykepleiere kan 
utvides. Det som vurderes er: 

• Traineestillinger på tvers av divisjoner 
• Traineestillinger for spesialavdelinger 
• Traineestillinger for andre avdelinger/divisjoner enn for dem hvor det allerede er etablert 

 
 
Ansattboliger 
Foretaket eier 6 hybler og 69 leiligheter. Det er kun turnusleger som har rett på bolig under 
turnustjeneste i foretaket. Det er færre turnusleger som ønsker å leie bolig av foretaket i dag kontra 
tidligere år. Dette medfører at det åpner seg muligheter for andre yrkesgrupper. 
 
Leieprisene er inkludert strøm, renovasjon, bruk av vaskerom, vaktmestertjeneste, utvask ved 
utflytting og tv-familiepakke. De umøblerte leilighetene har komfyr og kjøleskap. 
 
Hybel   30m²   møblert (6 stk.) 
Leilighet  38m²   umøblert (8 stk.) 
Leilighet  38m²   møblert (4 stk.) 
Leilighet  50m²   umøblert (22 stk.)        
Leilighet  60m²   møblert (4 stk. møblert /vaskemaskin/kjøleskap/komfyr) 
 
I tillegg eier foretaket en enebolig med fem soverom. 
 
Det er fremmet behov for leiligheter/boliger der flere kan bo sammen. Det vurderes av den grunn å 
øke andelen leiligheter med to soverom ved ombygging av noen av foretakets leiligheter, samt å 
omgjøre eneboligen til bokollektiv.  
 
I tillegg vil det bli vurdert om foretaket skal tilby bostøtte til personell som er vanskelig å rekruttere. 
 
Fast 100 % stilling 
Helse Stavanger HF jobber aktivt for å øke andelen faste 100 % stillinger. Erfaring viser at det er 
lettere å rekruttere til faste heltidsstillinger enn til små deltidsstillinger. 
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Tiltak er iverksatt: 
• Ved ledighet i vikariat vurderer leder om det kan ansettes i fast 100 % stilling 
• Sykepleiere tilbys 100 % stilling dersom de vil jobbe på flere avdelinger 
• Etablert ordninger hvor medarbeidere ansettes i 100 % stilling, og hvor de jobber en del av 

stillingen etter oppsatt plan og resten fylles opp med ledige vakter. 
 
Det jobbes også med å vurdere andre tiltak for å redusere andelen deltid, samt øke andelen faste 
stillinger.  
 
Bemanningssenteret  
Det ble på nyåret 2015 besluttet at Bemanningssenteret (BMS) skulle utvides for å: 

• Overta innleie av sykepleiere, spesialutdannede sykepleiere og jordmødre for 
spesialavdelingene 

• Ansette erfarne helsefagarbeidere og leie disse ut til avdelingene 
 
Ansettelse av erfarne helsefagarbeidere vil gi medarbeidere i redusert stilling muligheten til å få  
100 % fast stilling. Utvidelse av BMS vil gi leder av BMS mulighet til å jobbe enda mer med 
rekruttering av sykepleiere og spesialsykepleiere. 
  
P15 – prosjekter 
Personalavdelingen vil i april 2015 igangsette et P15-prosjekt hvor man vil samarbeide med utvalgt 
avdeling for å gå i dybden på utfordringene som gjelder rekruttering. Målet med prosjektet er: 

• Øke rekrutteringen 
• Beholde medarbeidere 
• Redusere antall midlertidige ansettelser og innleie 

 
Et annet spennende prosjekt er etablering av pilot-prosjekt «SUS-skole for nyansatte».  
Formålet er: 

• Kvalitetssikre felles introduksjon og opplæring for alle nye medarbeidere - en god velkomst 
• Sikre at nye medarbeidere føler seg ivaretatt, velkommen og stolt av den nye arbeidsplassen 
• En arena for kulturbygging 
• Sikre en generell forståelse av SUS som foretak. 

 
I tillegg er det etablert P15-prosjekter knyttet til å rekruttere og beholde medarbeidere i divisjonene.   
 
 
Konklusjon  
Det er vesentlig for Helse Stavanger HF å fortsette å rekruttere og beholde personell med relevant 
kompetanse for å sikre forsvarlig og effektiv drift til det beste for pasientene.  
 
Strategisk kompetanseutvikling er et viktig satsningsområde de nærmeste årene for å beholde samt 
rekruttere kompetente medarbeidere i fremtiden. I tillegg vil det være av stor betydning å videreføre 
samarbeidet med utdanningssektoren med fokus på kvalitet, innhold og volum innenfor ulike 
utdanningsretninger.  
 
For vurdering av fremtidige konsekvenser er det i hovedsak tatt utgangspunkt i dagens organisering 
og oppgavedeling i Helse Stavanger HF. Nye yrkesgrupper, endring i organisering av foretaket, samt 
endret oppgavedeling mellom personell vil kunne påvirke utfordringsbildet for ulike 
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personellgrupper. For eksempel ser foretaket på mulighetene for oppgavedeling mellom 
yrkesgruppene. Dette vil bli viktig for å kunne benytte tilgjengelige personellressurser optimalt. 
 
Tiltak for å bedre arbeidsmiljøet prioriteres også i foretaket. Opplæring og utvikling av ledere er et 
annet viktig bidrag for å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere i foretaket.  
 
Helse Stavanger HF rekrutterer godt når det gjelder helsefagarbeidere og vernepleiere. Spesiell 
oppmerksomhet og tiltak bør i årene fremover rettes mot sykepleiere, spesialsykepleiere (innen 
anestesi, intensiv og operasjon), og enkelte legespesialiteter. 
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Vedlegg - Figurer og tabeller 
 

 
Fig. 2 Endring i netto månedsverk for leger, sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere/hjelpepleiere i Helse Stavanger HF, 
desember 2010 – desember 2014 (Måltall netto månedsverk nasjonalt) 
 
 

 

 
Fig. 3 Aldersfordeling sykepleiere pr. desember 2014   
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Fig. 4 Aldersfordeling spesialsykepleiere pr. desember 2014   
 

 
Fig. 5 Aldersfordeling LIS-leger og overleger pr. desember 2014  
 
 

 
Fig. 6 Aldersfordeling helsefagarbeidere/hjelpepleiere pr. desember 2014   
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Tabell 1 Forslag til kandidatmål for 2015 
 * Institusjonene er bedt om å legge frem en plan for å øke til 20 over en periode på tre år 
 

 

Tabell 2 Kunnskapsinnsats 2014 Helse Stavanger HF 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Helse Stavanger HF Aktivitet 2014 
Sykepleie 638 
Medisin 282 
Legehospitanter (studerer i utlandet) 277 
Spesialutdanning sykepleie (kreft, operasjon ++) 83 
Master/PHD utdanning alle grupper 100 
Fysioterapi, ergoterapi 15 
Radiograf 18 
Lærlinger helsefag, ambulanse 69 
Helsesekretær 3 
Jordmor 112 
Paramedic 28 
Videreutdanning, barsel og barnesykepleie 8 
Turnusleger 38 
Turnuskandidater i fysioterapi 16 
Leger, LIS 280 
Psykologspesialister                     71 
Klinisk pedagogutdanning 3 
Klinisk sosionomutdanning 2 
Totalt 2043 
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