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Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn for saken
Denne saken gir en oversikt over status i rekrutteringsarbeidet og utdanningsvirksomheten i
Helse Stavanger HF pr. september 2019, og skisserer noen hovedutfordringer og
innsatsområder framover.
STATUS REKRUTTERING
Rekrutteringssituasjonen i Helse Stavanger HF har de siste årene hatt en positiv utvikling.
Avsnittene under fokuserer på yrkesgrupper der det er, eller har vært, spesielle
rekrutteringsutfordringer.
Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre
Rekrutteringssituasjonen for autoriserte sykepleiere har lenge vært i bedring, nå opplever
foretaket også en positiv utvikling når det gjelder rekruttering av spesialsykepleiere. Den
største utfordringen er å sikre nok intensiv- og nyfødtintensivsykepleiere.
Når det gjelder jordmødre er flere i lønnet/ulønnet svangerskapspermisjon til enhver tid,
flere slutter for å jobbe i kommunehelsesektoren, og hvert år er det en naturlig avgang
grunnet medarbeidere som oppnår pensjonsalder. Antall vakante stillinger øker utover
høsten. Det er vanskelig å rekruttere nye jordmødre til deltidsstillinger. Det er ikke nok
søkere til å fylle vikariatene selv om det tilbys fast stilling. Ledige vakter dekkes av egne
medarbeidere (delvis overtid), jordmødre med rammeavtale (delvis danske/svenske som får
dekket reise og opphold), samt ved bruk av vikarbyrå.
Diagrammet under viser aldersfordelingen for spesialsykepleiere, sykepleiere og jordmødre
pr. september 2019. Tallene er totalt for hele Helse Stavanger HF og inkluderer både fast
ansatte, midlertidig ansatte og timebetalte. 47 % av spesialsykepleierne og 36 % av
jordmødrene er over 50 år.

I aldersgruppen 50-59 år har spesialsykepleierne følgende stillingsstørrelser:
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De spesialsykepleierne som er over 60 år, fordeler seg slik når det gjelder stillingsstørrelse:
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Andre spesialsykepleiere inkluderer blant annet stillingskodene «psykiatrisk sykepleier»,
«geriatrisk sykepleier», og «spesialsykepleier klinisk spesialist».
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Når det gjelder jordmødre mellom 50-59 år, er fordelingen slik:
9
8
8
7

7

7

Antall ansatte

6
5
5
Jordmor
4
3
2
2
1
0
0%

50 % - 59,9 %

70 % - 79,9 %

90 % - 99,9 %

100 %

Stillingsprosent

Jordmødre over 60 år har følgende stillingsstørrelser:
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Tabellen under viser utviklingen i faste vakante årsverk for spesialsykepleiere, sykepleiere og
jordmødre fra september 2015 til september 2019:

Stillingstype
Somatikk Spesialsykepleier
Sykepleier
Jordmor
Psykiatri Spesialsykepleier/
Sykepleier
SUM

Antall vakante Antall vakante Antall vakante Antall vakante Antall vakante
årsverk
årsverk
årsverk
årsverk
årsverk
pr. sep. 2015
pr. sep. 2016
pr. sep. 2017
pr. sep. 2018
pr. sep. 2019
30,95

8,75

18,60

19,49

17,45

15,00

5,15

2,00

3,30

7,90

3,50

2,00

2,00

1,00

4,75

49,25

32,00

34,20

25,94

19,76

98,70

47,90

56,80

49,73

49,86

Pr. september 2019 har Intensivavdelingen 5,7 faste vakante årsverk for spesialsykepleiere,
på samme tid i fjor var alle stillingene besatt. Ansettelser skjer fortløpende. Alle som begynner
på Intensivavdelingen får fast ansettelse i Helse Stavanger HF. Å ansette offentlig godkjente
sykepleiere har også vist seg å være et godt rekrutteringstiltak til masterutdanning i
intensivsykepleie. Studentene får permisjon fra stillingen på Intensivavdelingen. På kull
2018–2020 gjelder dette fem personer og på kull 2019–2021 fem personer.
Medisinsk intensiv overvåkning (MIO/MIKO) har 7,25 faste vakante årsverk for
spesialsykepleiere pr. september 2019. I fjor på samme tid var tilsvarende tall seks.
MIO/MIKO viderefører og jobber kontinuerlig med kompetanseprogrammet som startet opp i
2018. Fokuset i dette programmet er på klinisk ledelse. Programmet har gitt gode resultater.
Sykepleiere uten videreutdanning får styrket sin kompetanse, og de opplever å være mer
trygge i å ivareta kritisk syke pasienter. Det er planlagt fagdager for de som blir veiledet, og
det lages fagdag for veilederne slik at de skal få påfyll. Det jobbes også med å lage en mal for
de som veileder andre sykepleiere, slik at man har en felles tilnærming til dette. Avdelingen
opplever at dette programmet har gjort at de rekrutterer bedre blant sykepleiere uten
videreutdanning, samt at de som blir ferdig med master i intensivsykepleie ønsker å komme
tilbake..
Pr. september 2018 hadde Anestesiavdelingen 2,64 og Operasjonsavdelingen 8,80 faste
vakante årsverk. På samme tid i år er alle stillingene besatt i begge avdelingene.
Operasjonsavdelingen har blant annet fått seks nyutdannede som startet opp i juni i år.
Økningen i faste vakante årsverk for sykepleiere skyldes blant annet opprettelsen av nye
stillinger i Mottaksklinikken.
Innen psykiatri er rekrutteringssituasjonen i Klinikk psykisk helsevern voksne i bedring når
det gjelder sykepleiere og vernepleiere. Pr. september 2019 har klinikken 18,36 vakante faste
stillinger for denne gruppen, mot 22,77 i september 2018.
Leger og psykologer
For leger er rekrutteringsutfordringen nå størst innen psykiatri, urologi, anestesiologi, ørenese- hals, nyfødtintensiv, immunologi og transfusjonsmedisin, samt medisinsk biokjemi.
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Helse Stavanger HF opplever noen ganger at det er ingen eksterne kvalifiserte søkere til
overlege-stillinger, noe som understøttes av at det for flere av fagfeltene er en nasjonal, og
noen ganger internasjonal, mangel på spesialister. Enkelte av klinikkene i foretaket opplever
også utfordringer med å rekruttere LIS-leger til selv faste stillinger. Det ses tendenser til at
LIS-leger velger å jobbe i andre deler av landet. Situasjonen er bekymringsfull med tanke på å
sikre utdanning av nye spesialister.
Foretaket har også utfordringer med å rekruttere nok psykologer og psykologspesialister til
Klinikk psykisk helsevern voksne og til Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige.
Høsten 2018 startet Helse Stavanger HF en to-årig videreutdanning i kognitiv terapi for leger
og psykologer i samarbeid med Norsk kognitiv forening. 14 medarbeidere tar denne
utdanningen, sammen med tre eksterne deltagere.
STATUS UTDANNING OG KOMPETANSE
Helse Stavanger HF er en stor kompetanseorganisasjon som samarbeider med en rekke
utdanningsinstitusjoner om utdanning av helsepersonell. Årlig har foretaket store studentkull
fra ulike studieretninger i klinisk veiledet praksis.
Tabellen under viser antall praksisperioder (inkl. studenter, medarbeidere i spesialisering og
lærlinger) som er gjennomført i Helse Stavanger HF i 2018. En student kan ha flere
praksisperioder med varierende lengde og kan dermed telle flere ganger.
Type student
Videregående opplæring
Ambulanselærlinger
Helsefagarbeider lærlinger
Helsefag-elever
Fagskolestudenter
Vekter- og portørfag lærlinger
Vekter- og portørfag elever
Bachelor
Sykepleiere
Fysioterapistudenter
Bioingeniørstudenter
Ergoterapistudenter
Radiografstudenter
Vernepleierstudenter
Psykiatripraksis for alle bachelorutdanninger
Klinisk ernæringsfysiolog
Barnevernspedagog
Masternivå
Medisinstudenter
Psykologstudenter
Spesialsykepleierstudenter
Jordmorstudenter
Klinisk ernæring

Tall på praksisperioder
20
49
40
12
10
21
796
9
28
7
33
9
108
2
3
242
10
120
72
4
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Logopedstudenter
Videreutdanning i psykisk helsevern
Videreutdanning (infeksjon, gastro, nefro, endkronologi, paliasjon,
perfusjonist, ultralyd, nevro, sårsykepleie, øyesykepleie)

2
40
9

Master i helsevitenskap, familieterapi, relasjonsbehandling.
Andre (inkl. bl.a. master i ledelse og master i helseinformatikk)
Formelle utdanningsløp turnus og spesialisering
Turnusleger (LIS 1)
Legehospitanter
Leger i spesialisering (LIS 2 og 3)
Overlege i spesialisering
Turnus fysioterapi
Psykologer i spesialisering
Antall registrerte praksisperioder i 2018

24
18
109*
34
345**
14
10
18
2218

* 38 turnusleger som totalt har 109 studieperioder.
** Tallet på LIS leger er antall årsverk.
I tabellen er det ikke skilt mellom de som har studiet utenfor arbeidssted (f.eks. videreutdanning i AIO sykepleie) og de som er i en jobbsituasjon ved
Helse Stavanger HF under utdannelsen (f.eks. LIS leger).

Lærlinger
Foretaket er en foregangsbedrift når det gjelder fagopplæring. Helse Stavanger HF er med
sine 81 lærlinger innen fire fag den største lærebedriften i Rogaland. Pr. september 2019 har
foretaket 50 helsefagarbeiderlærlinger, 20 ambulanselærlinger, fire lærlinger i vekterfaget og
syv lærlinger i portørfaget. Det legges store ressurser i opplæringsordningen, blant annet med
solid instruktøropplæring og inspirasjonsdager som gir lærlingene engasjerte, dyktige og
motiverte instruktører. Totalt gjennom årene har foretaket utdannet ca. 100 veiledere som
rullerer i å ivareta instruktørrollen. I tillegg får ressurspersoner frigitt tid til å delta i
nasjonalt utviklingsarbeid, blant annet fagfornyelse av eksisterende læreplaner. Lærlingene
får også mulighet til å delta i nasjonale og internasjonale konkurranser. Her har de oppnådd
gode resultater, og foretaket har lærlinger som er både norgesmestre og europamestre.
Helse Stavanger HF ønsker å være lærebedrift for flere fag. Det jobbes blant annet konkret
med å opprette to læreplasser innen kontorfaget fra august 2020. I tillegg til dette har
foretaket også egne medarbeidere som tar fagbrev i blant annet renhold-, kontor- og
administrasjon-, helsefagarbeider- og byggdrifterfaget. Det gjennomføres strukturerte
tiltak for at eget personell uten formelt utdanningsnivå, kan formalisere sin kompetanse
gjennom blant annet praksiskandidatordningen, en ordning som resulterer i fagbrev. Det er
nå også aktuelt å iverksette «Fagbrev på jobb». Dette er en ordning, med forpliktende
kontrakt mellom Helse Stavanger HF som lærebedrift og Rogaland fylkeskommune, der
personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på
arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Helse Stavanger HF får også forespørsler
fra NAV om å tilrettelegge for læreløp.
Foretaket har besluttet at alle administrative tjenester og oppgaver knyttet til å være en
lærebedrift skal samordnes. Utredning av organisatorisk innretning er startet. Helse
Stavanger er i dag godkjent lærebedrift for helsearbeiderfaget, ambulansefaget og vekterog portørfaget. Det utredes nå om foretaket skal søke om å bli godkjent opplæringskontor
for disse og andre fag.
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Sykepleiere og spesialsykepleiere
Antall praksisperioder for spesialsykepleiere har økt de siste årene og virker nå å
stabilisere seg. Dette vil være positivt for rekrutteringen fremover. Til tross for dette, vil
det fortsatt være et behov for økt rekruttering.
Ny ordning for spesialistutdanning for leger (LIS)
Ny utdanningsmodell for LIS- 2 og 3 ble innført 1. mars 2019.
Innen 1. mars 2019 ble ny søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon for alle
nåværende spesialister sendt til Helsedirektoratet. I tillegg er det sendt søknad om
godkjenning av den nye spesialiteten akutt- og mottaksmedisin. Det er/blir utarbeidet
samarbeidsavtaler/fagavtaler mellom foretak på regionalt og nasjonalt nivå for å oppnå
læringsmål (LM) innenfor aktuelle spesialiteter. Samtidig arbeides det med å få på plass
utdanningsplaner for hver spesialitet med harmonisering av LM på regionalt og nasjonalt
nivå. Dette arbeidet blir ferdigstilt 30.11.19. Alle som søkte innen frist har fått midlertidig
godkjenning i saksbehandlingstida. Målet er at søknadene om ny godkjenning som
utdanningsvirksomhet blir behandlet i løpet av året.
Den nye forskriftsfestede LIS-utdanningsmodellen oppleves for foretaket som utfordrende. Ny
LIS1 modell som ble innført 01.03.17 med oppstart første kull 01.09.17, viser etter evaluering
at innføringen er krevende både for LIS1, veileder/supervisør og leder. Veiledning og
supervisjon er en del av målbildet i ny utdanningsmodell. Behovet for veiledere er
omfattende med omlag 350 LIS 2 og LIS 3 i somatikken og omlag 40 LIS 1. De fleste
overlegene vil måtte gjennomføre veilederkurs. Det må settes av tid for både veileder og LIS
til å gjennomføre 10 veiledningssamtaler i året. Kravet til supervisjon er skjerpet slik at det
forventes at LIS oftere blir observert av spesialist for å få tilbakemelding for læring. Det stilles
krav om tettere supervisjon i starten og ved behov. Underveis skal oppnådd kompetanse
vurderes og dokumenteres. Psykisk helsevern har lang tradisjon for veiledning, kjører egne
kurs og er godt innenfor kravet med hensyn til veiledning for sine LIS. For mange spesialiteter
innebærer dette en betydelig endring og et stort løft, som gir klinikkene en stor utfordring i
driftsplanleggingen. I 2018 og fram til sommeren 2019 har 93 leger i somatikken gjennomført
og fått godkjent veilederkurs. I høst ligger foretaket an til å få gjennom 65 nye. For 2020 er
målet mellom 60 og 80 nye. Utdanningsavdelingen vil holde korte oppfølgingssamlinger for
veilederne for videre kompetanseutvikling, nettverksbygging lokalt, erfaringsutveksling og
støtte i omleggingen. Planlegging av veiledning og tilrettelegging for mer supervisjon krever
prioritering av tid til dette ute i de ulike avdelingene.
INNSATSOMRÅDER
Rekruttering og å beholde og videreutvikle relevant kompetanse, er en strategisk
hovedsatsing for Helse Stavanger HF. Dette er avgjørende for at foretaket skal kunne ivareta
de fire ansvarsområdene som ligger til spesialisthelsetjenesten: pasientbehandling, utdanning
av helsepersonell, forskning, og opplæring av pasienter og pårørende.
Et viktig tiltak er å ta godt imot nye medarbeidere. Alle klinikkene arrangerer
introduksjonssamlinger. I tillegg videreføres felles introduksjonssamling for alle nyansatte i
Helse Stavanger HF. To slike samlinger er gjennomført siden november 2018 hvor totalt ca.
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180 nye medarbeidere har deltatt. Målet for samlingen er blant annet at nye medarbeiderne
skal bli bedre kjent med sykehusets visjon, verdier og hovedoppgaver. Samlingen skal gi en
utfyllende, overordnet introduksjon som vil supplere de introduksjonsprogrammene som
klinikkene har.
Rekruttering
Å møte og knytte kontakter med studenter tidlig i studieløpet er et viktig rekrutteringstiltak.
Helse Stavanger HF deltar jevnlig på relevante messer, utstillinger og konferanser, samt
arrangerer Åpen dag for sykepleierstudenter annen hvert år. På forespørsel fra St. Olav
videregående skole arrangerte foretaket også en halv temadag i slutten av juni 2019 med
fokus på hvilke karrieremuligheter som finnes i foretaket. Målgruppen var første trinnet på St.
Olav, og det var rundt 250 elever og lærere tilstede. Representanter fra flere yrkesgrupper,
både fra psykisk helsevern og somatikk, bidro i programmet i form av korte innlegg og
gjennom filmsnutter. Det var gode tilbakemeldinger fra skolen i etterkant, og flere av elevene
påpekte at de var positivt overrasket over det store mangfoldet av karrieremuligheter.
Helse Stavanger HF får også gode tilbakemeldinger på å arrangere informasjonsdager med
fokus på hvilke lærefag det er mulig å ta fagbrev i ved foretaket. Slike dager har de siste to
årene blitt arrangert i januar/februar med en dag for VG2 elever og en dag for VG1 elever. Alle
relevante videregående skoler fra Stavanger til Dalane inviteres til disse dagene. 29.10.19 skal
foretaket også arrangere en egen dag for 30 elever fra VG1 Helse og oppvekstfag på
Tryggheim videregåendeskole. Ambulansetjenesten tar også imot besøk fra flere
videregående skoler, samt arrangerer Åpen dag hvor flere som ønsker å ta ambulansefag
kommer.
Representanter fra foretaket drar også på skolebesøk, deriblant til voksenopplæringen på
Møllehagen og Lundsvågen naturskole. I tillegg tar Helse Stavanger HF hvert skoleår inn
mange elever i yrkesfaglig fordypning (YFF). YFF er en etablert rekrutteringspraksis og et
viktig tiltak for å øke interessen og motivere flere elever til å søke læreplass ved foretaket.
I løpet av uke 39 og 40 gjennomfører Helse Stavanger HF et prosjekt med jærskolene knyttet
til faget utdanningsvalg. Prosjektet innebærer at 30 elever fra 10. trinn (ungdomskolen), som
lurer på om de skal søke helse- og oppvekstfaget, får anledning til å tilbringe tre dager i
foretaket. I løpet av disse tre dagene får elevene informasjon om foretaket, får på hvitt tøy og
er med og transporterer senger, samt får møte gipsteknikerne som gipser noen av elevene. I
tillegg får elevene brann- og førstehjelpskurs (alle får kursbevis). Dag 2 er det en
gjennomgang av alle 11 fagene som bygger på helse og oppvekstfaget
(https://www.udir.no/kl06/HS). Målet med disse tre dagene er ikke i hovedsak å rekruttere
elevene til foretaket, men å bidra til å gi elevene en bedre mulighet til å ta et gjennomtenkt
valg når de skal søke videregående skole i mars 2020.
I september 2019 tok Helse Stavanger HF for første gang imot studenter fra
yrkesfaglærerutdanningen i Helse og oppvekst. Studentene må innom ti dager i hvert
programfag i løpet av et studie på tre år. Nå er det bestemt at de også skal innom portørfaget.
Denne praksisen skal bidra til å gi innsikt i portørfaget som igjen kan bidra til at studentene
som ferdig utdannede lærere, kan gi elever en god og relevant yrkesopplæring. Foretaket har
nå hatt tre studenter som har vært i praksis i Portørseksjonen, og en student som har hatt
praksis i Ambulansetjenesten.
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Trainee-ordning for sykepleiere er et annet viktig rekrutteringstiltak. Helse Stavanger HF har
blant annet trainee-stillinger for sykepleiere på medisinske og kirurgiske sengeposter. Det er
noen ulikheter i oppbygning og varighet mellom fagene, men hovedtrekkene er like.
Ordningen innebærer at sykepleiere ansettes i faste stillinger og rullerer mellom ulike
sengeposter og fagområder med fire måneders intervall. Varighet er mellom ett og to år. I
denne perioden deltar de i et strukturert veiledningsprogram. Etter trainee-periodene
ansettes de i en avdeling. Ved utlysning har trainee-stillingene vesentlig høyere søknad enn
ordinære sykepleiestillinger.
Arbeidstilretteleggelse for medarbeidere fra 62 år og oppover
Tilstrekkelig tilgang på personell og kompetanse er viktig for å ivareta og utvikle gode
helsetjenester. Et viktig tiltak knyttet til dette er å legge til rette for å ivareta og beholde nyttig
kompetanse ved at medarbeidere kan fortsette å arbeide i foretaket etter at de har fylt 62 år.
Pr. september 2019 var 395 av totalt 5640 fast ansatte i Helse Stavanger HF over 62 år.
Helse Stavanger HF tilbyr senioravtale etter gjeldende retningslinjer i foretaket.
Tilrettelegging skjer i hovedsak individuelt og aktuelle tiltak bestemmes i samarbeid mellom
leder og medarbeider. Eksempler kan være enten fridager, reduksjon i stillingsstørrelse,
tilrettelegging av turnus med mindre vaktbelastning/ blir ikke pålagt vakter, færre
nattevakter/nattevaktsfri eller kurs/seminar. Individuelle tilrettelegginger i form av
hjelpemidler eller endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder har også blitt brukt ved
noen avdelinger. Tilbakemeldingen fra klinikkene i foretaket er at den sjette ferieuken og
seniortillegg bidrar sterkt til at medarbeidere står lengre i jobb.
Ledermobilisering og lederutvikling
Ledermobilisering og lederutvikling har vært, og er, et viktig satsingsområde og
rekrutteringsverktøy for foretaket. Felles for de ulike lederprogrammene er fokuset på
lederrollen, det tverrfaglige samarbeidet, bruk av interne veiledere og utvikling av en god og
helthetlig pasientsikkerhetskultur.
Alle klinikkledergruppene har gjennomført ledergruppeutvikling i 2019. Det pågår også to
parallelle løp med lokalt lederutviklingsprogram. På hvert program deltar ca. 40 nivå 3 og 4ledere. Ledermobiliseringsprogrammet har 27 deltakere. I forbindelse med dette programmet
er det lagt inn en felles regional samling med Helse Bergen HF.
Tabellen under viser i korte trekk de forskjellige ledertilbudene for 2019 og 2020. De ulike
lederprogrammene bygger på hverandre, fra potensiell leder til ny som leder, og til slutt
utvikling av lederrollen.
Tilbud
Ledermobiliserings
-program

Målgruppe
Medarbeidere fra alle
faggrupper som:
 Har interesse for
ledelse og vurderer
ledelse som
karrierevei.

Hensikt
Hensikten med programmet er tredelt:
 Ha et systematisk forløp som støtter ledere i deres
arbeid med å få fram gode lederkandidater.
 Gi medarbeidere et verktøy for å avklare om
ledelse er noe for dem.
 Synliggjøre verdien av god ledelse.
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Ny som leder

Basisprogram for
ledere

Lokalt lederutviklingsprogram
i fire moduler

Vurderes av egen
ledelse til å ha et
lederpotensial.
Er på et sted i
karrieren som gir
mulighet for flere år
som leder.

Nye ledere og evt. ledere
som har endret
arbeidssted eller ledernivå
internt i Helse Stavanger
HF
Alle ledere i Helse
Stavanger HF
«Der lederne selv søker
kunnskapen»

Nivå 3 og 4-ledere –
ledere

Lederveiledning i
tverrfaglige
grupper

Nivå 4-ledere

Temasamlinger

Nivå 4-ledere (pluss nivå
2- og 3-ledere). Alle
klinikker får dette tilbudet

Teamutvikling

Ledergrupper eller
tverrfaglige
arbeidsgrupper som
ønsker å arbeide i team

Introduksjonsprogrammet skal bidra til at nye ledere
- får økt forståelse av hva det vil si å være leder i
Helse Stavanger HF
- får økt kunnskap om «leders verktøykasse», «gode
hjelpere» og «basisprogram»
- får hjelp til utvikling av egen introduksjonsplan
Basisprogram for ledere: Det tilbys direkte rådgivning,
kurs og/ eller e-læring innenfor fagområdene:
- HMS, personaladministrasjon,
- bemanningsplanlegging, ressursstyring,
- informasjon,
- fagutvikling, kvalitet og
- økonomi.
Lokalt lederutviklingsprogram bygger på de tre
kjerneverdiene kvalitet i prosess og resultat, trygghet
for tilgjengelighet og omsorg og respekt i møte med
pasienten.
I tillegg bygger programmet på den nasjonale plattform
for ledelse i sykehus, hvor verdier, prinsipper,
retningslinjer og krav til lederadferd i helseforetakene
konkretiseres. Programmet innehar også lokale
tilpasninger.
Målet er at den enkelte leder skal bli mer bevisst i sin
rolle som leder.
Hensikten med dette tilbudet er å skape nettverk og
gode samspill på tvers av fag, profesjon og avdeling. I
veiledningsgruppen er det fokus på utvalgte
case/problemstillinger/tema hentet fra deltakernes
lederhverdag.
I 2019 har temaet vært: «Hvordan hente frem
potensialet i den enkelte medarbeider og samhandle
bedre som team».
Hensikten med samlingen er å skape større bevissthet
og energi rundt hvordan du som leder fyller lederrollen,
henter ut potensialet av den enkelte medarbeider, og
forsterker følelsen av å være et vinnerteam. I 2020 blir
fokuset på ledelse av medarbeidere i endringsprosess.
Teamutviklingsprosessen er delt opp i ulike trinn og har
fokus både på gruppens formelle oppdrag og struktur, i
tillegg til gruppemedlemmenes ansvar og bidrag til
teamets verdiskapning.
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Klinisk
ledelse i
team

Ledergruppeutvikling

Klinisk personell med
funksjon som ledere for
kliniske team
Nivå 2- og 3-ledere
(10 klinikkledergrupper)

Dette er et kurskonsept utviklet for å styrke operativ
klinisk ledelse. Det innebærer en ny måte å organisere,
samhandle og arbeide på som øker effektiviteten og
kvaliteten i tjenesten.
Ledergruppeutvikling (LGU) – et program der
prosessene er skreddersydd den enkelte ledergruppe
og tilpasset gruppens behov. Hensikten med LGU er å
skape økt merverdi for virksomheten gjennom å styrke
gruppens felles prestasjoner og målorientering.
For å nå målet om å etablere varige strukturer for
pasienttrygghet, er det nødvendig med økt kjennskap
til forbedringsteori og kompetanse i
forbedringsmetodikk i sykehus. Helse Vest tilbyr et eget
utviklet kompetansehevingsprogram i
forbedringskunnskap.

Regionalt
program for
ledere –
Forbedringskunnskap

Alle ledere

Nasjonalt
topplederprogram

Ledere på høyt nivå i
helseforetakene som har
vist talent for ledelse og
Nasjonalt topplederprogram er under endring.
som har ambisjoner om en
karrierevei innen
sykehusledelse.

Oppfølginger til Strategi for utdanning, undervisning og kompetansebygging
Strategiplanen ble godkjent våren 2019, og det arbeides løpende med oppfølginger til denne.
Siden forrige rapportering til styret mai d.å. har følgende oppgaveområder gitt nye resultater
eller oppfølginger - skissert her etter angitte strategiske hovedpunkter i planen (ref.
orienteringssak 17/19 20.03.19):
1. Styrke foretakets strategiske rolle som utdanningsvirksomhet generelt, og som
samarbeidspartner innen utdanning, undervisning og kompetansebygging:
 Representasjon i det nasjonale Grimstadutvalgets arbeid med utredningsrapport om
studieplasser i medisin i Norge. Rapporten belyser mandatpunktet om en framtidig
medisinutdanning i Stavanger på en god måte.
 Oppstart av ny master i jordmorfag ved Universitetet i Stavanger, etablert gjennom et
godt samarbeid mellom universitetet og Helse Stavanger HF.
 Oppstart av ny bachelor i paramedisin ved Universitetet i Stavanger, etablert gjennom
et godt samarbeid mellom universitetet og Helse Stavanger HF.
 Fullrekruttering til definerte utdanningsstillinger er for første gang oppnådd pr. august
d.å. til masterstudiene anestesi, intensiv og operasjon/AIO ved Universitetet i
Stavanger (UiS).
2. Være en tydelig utdanningsvirksomhet for helsepersonell:
 Leger i spesialisering, LIS 2 og 3; foretakets utdanningsplaner er gitt midlertidig
nasjonal godkjenning (tilsvarende som for andre sykehus) som ledd i godkjenning som
utdanningsvirksomhet i tråd med Spesialistforskriftskrav (LIS).
 Kompetanseportalen er nå også tatt i bruk for lærlinger. Kompetanseportalen er et
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nasjonalt benyttet digitalt kompetanse/dokumentasjons system.
Det er igangsatt et nytt utdanningstilbud på foretaksnivå for sekretærer – VG3
Helsesekretær. Etter bestått eksamen kan den enkelte søke om godkjenning som
helsepersonell (krav vedr. kjernejournal). Det er etablert samarbeidsavtale med
Bergeland videregående skole (underlagt Rogaland fylkeskommune). Tilbudet er
basert på tidligere initiativ/tilbud fra Mottaksklinikken, i samarbeid med
Fagforbundet.
Opprettelsen av felles lærlingekontor
Det arbeides med å utvikle et enkelt, elektronisk evalueringsverktøy til bruk for alle
studenter som har hatt Helse Stavanger HF som praksisplass. Formålet er å innhente
systematisk tilbakemelding fra studentene slik at klinikkene kan benytte dette i deres
forbedringsarbeid innen utdanning/som praksisplass.

3. Videreutvikle foretakets undervisnings- og opplæringsvirksomhet, samt utvide
samarbeidet innen tjenesteinnovasjon, herunder satsing på simulering og
ferdighetstrening:
 Strategi og infrastruktur for simulering er vedtatt gjennom ny handlingsplan og
overordnet foretaksprosedyre. Det er et fremskritt med hensyn til strategisk og
målrettet bruk av simulering. Infrastrukturen inneholder en systematisk kobling til
kvalitets- og pasientsikkerhets strukturen i sykehuset (bl.a. til kvalitetsrådene).
 Foretaket har sagt ja til å gjennomføre en pilot for et nytt regional kompetansehevingsprogram for sekretærer (2 dgr.) i regi av Helse Vest. Programmet skal etter
hvert gjelde hele Helse Vest/alle foretak.
4. Strategisk løfte frem kompetansebygging på tverrfaglighet, kommunikasjon, og
teamsamarbeid:
 EU prosjektet TALK Debrief går etter planen. Dette er igangsatt på grunn av økende
behov for bedre debrifing etter kliniske hendelser. TALK© er et enkelt og effektivt
kommunikasjonsverktøy for debriefing av lærerike kliniske, dagligdagse situasjoner.
Formålet er økt samarbeidskultur, kvalitetsforbedring og læring. Prosjektet
gjennomføres i samarbeid med sykehusene i Cardiff og Barcelona, og skal være ferdig i
mai 2020.
 Effektiv, klinisk kommunikasjon med pasienter – konseptet «4 gode vaner» vil bli
igangsatt i løpet av 2020. Prosjektkoordinator er nylig avklart og vil tiltre pr. 1. januar
2020. Konseptet benyttes ved en rekke sykehus og gis gode evalueringer på nytteeffekt
og forbedring. Konseptet vil blant annet bli knyttet til LIS spesialisering/-utdanning.
5. Utarbeide en overordnet strategi for veiledning av helsepersonell i foretaket. Bidra til
utvikling av veilederkompetanse i tråd med krav gitt i forskrifter og retningslinjer:
 Er planlagt iverksatt i løpet av 2020.
6. Videreutvikle utdanning, undervisning og kompetansebyggingen på prioriterte
satsingsområder for foretaket. Ha et målrettet samarbeid i OU 2023-forberedelsene til nytt
sykehus:
 Det foregår et løpende samarbeid mellom Utdanningsavdelingen/Avdeling for Fag,
Forskning og Utdanning og prosjekt OU2023 om aktuelle forhold/planlegging
vedrørende kompetanse- og opplæringsbehov i nytt sykehus.
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Strategiske kompetanseplaner for yrkesgrupper/fagområder - administrerende direktørs
ledergruppe har nylig fattet vedtak om igangsetting av et analysearbeid hvor det primære
formålet er å:
 Fremskrive bemanningsbehov for yrkesgrupper/fagområder, samt å
 Foreslå effektive tiltak for å utdanne, rekruttere og videreutvikle tilstrekkelig antall
medarbeidere
Blant annet vil analyseverktøyet Nasjonal bemanningsmodell bli benyttet i arbeidet.
Analysearbeidet er en oppfølging til tidligere igangsatt kartlegging for enkelte grupper, samt
til oppdrag gitt gjennom Styringsdokumentet.
I tillegg vil det bli samordnet oppfølgingsarbeid til Riksrevisjonens ventede rapport
«Bemanningsutfordringer i helsesektoren» som offentliggjøres 19.11.19 og som omfatter
sykepleiere/spesialsykepleiere. Foretaket nedla betydelig arbeid i november – desember
2018 for å svare på revisjonen, som også inkluderte spørreundersøkelse blant utvalgte
ansatte sykepleiere/spesialsykepleiere.
Forsknings- og undervisningsenhet, Klinikker psykisk helsevern
Forsknings- og undervisningsenheten, klinikker psykisk helsevern, jobber systematisk og
strategisk med kompetanseutvikling. FoU-enheten jobber i nært samarbeid med de kliniske
enhetene når det gjelder introduksjonsprogram, basisprogram og behandlingsprogram til alle
yrkesgrupper i klinikker psykisk helsevern.
Videreutdanninger
Muligheter for kompetanseutvikling er et viktig tiltak for å beholde medarbeidere. Hvert år
har Helse Stavanger HF flere medarbeidere som tar ulike typer videreutdanninger, enkelte av
disse videreutdanningene er nærmere omtalt i avsnittene under.
Videreutdanning for instruktører
Lærlingekontoret ved Helse Stavanger HF har i en årrekke tilbudt videreutdanning for
instruktører og faglige ledere i samarbeid med UiS. Dette er en videreutdanning hvor
instruktører for lærlingene får mulighet til å sette seg inn i læreplanforståelse, veiledning og
vurdering. Kurset/videreutdanningen tilbys til de som har ansvar for lærlinger i avdelingene
eller som skal ha det i fremtiden, og gir 15 studiepoeng. Kurset er samlingsbasert og går over
ca. seks måneder. Utdanningen finansieres gjennom midler fra lærlingtilskuddet fra fylket
som et ledd i å kvalitetssikre oppfølgingen av lærlingene.
Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (AIO)
Sykepleiere som tar videreutdanning innen AIO får 80 % lønn under studietiden, i tråd med
sentralt inngått avtale mellom Spekter og Norsk Sykepleierforbund, 2014. Avtalen
innebærer 10 % klinisk arbeid i avtaleperioden, samt 4 uker om sommeren. For denne
arbeidstiden mottar de ordinær lønn.
Pr. september 2019 har Helse Stavanger HF avtale med 57 studenter som tar
videreutdanning innen AIO, med følgende fordeling på fag og årskull:
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Fag
Anestesi
Intensiv
Operasjon
Total

Kull 2018–2020

Kull 2019–2021
7
16
6
29

Total
6
14
8
28

13
30
14
57

Kreftsykepleie
UiS startet nytt kull i videreutdanning i kreftsykepleie høsten 2018. Dette er et
deltidsstudie over to år hvor studentene har praksis ved ulike avdelinger i Helse Stavanger
HF. Kullet består av 22 studenter og hvor 9 av disse har ansettelse på ulike avdelinger i
foretaket.
Barnesykepleie og nyfødtintensivsykepleie
Det er krevende å rekruttere nok spesialsykepleiere innen barnesykepleie og
nyfødtintensiv-sykepleie. Helse Stavanger HF jobber systematisk for å øke andelen
sykepleiere med respiratorkompetanse og videreutdanning i nyfødtintensivsykepleie.
Foretaket har avsatt stipendmidler til utdanning av personell med spesialisert kompetanse
innenfor nyfødtintensiv området. To personer ansatt ved nyfødtintensivavdelingen har nå
avtale om videreutdanning i henholdsvis pediatrisk sykepleie og intensivsykepleie
I tillegg drives intensiv simulering og trening internt. Foretaket har også vært i kontakt
med andre sykehus for å få til spesialopplæring, men det er krevende da andre sykehus har
tilsvarende utfordringer. Det er nasjonal underdekning av nyfødtintensivsykepleiere og
denne utdanningen tilbys ikke ved UiS.
Psykiatri
Rekruttering til stillinger for psykiatriske sykepleiere er i bedring. Strategisk satsing mot
utdanningsinstitusjonene har gitt resultater. En av utdanningene som foretaket tidligere
hadde på oppdrag, er nå etablert som ordinært tilbud. VID vitenskapelig høgskole har fra
høsten 2019 etablert et ordinært studie innen: «Videreutdanning i psykisk helsearbeid» på 60
studiepoeng. Studiet kan utvides til å bli et masterprogram.
UiS, «EVU - etter- og videreutdanning» har på oppdrag etablert «Klinisk og erfaringsbasert
master i relasjonsbehandling» for kull nummer to. Når dette kullet avsluttes, er planen at
studiet skal legges inn i UiS sitt ordinære studietilbud. UiS tilbyr også to-årig master i rus og
psykiskhelsearbeid på heltid, eller tre-årig på deltid.
Helse Stavanger HF har gjennom 2019 hatt fem psykologistudenter fra ELTE-universitetet i
Ungarn i et kompletterende tiltak i regi av Helsedirektoratet. Dette kullet går mot avslutning
ved jul 2019, og syv nye studenter starter opp i Klinikk psykisk helsevern barn, unge og
rusavhengige i desember 2019. Planen er at det skal gjennomføres ett eller to kommende kull
etter dette.
Forskning
For å rekruttere unge til utdanning i sykepleie er det viktig at det gis mulighet til utdanne seg
videre til mastergrad. Dette har betydning for både kunnskapsutviklingen og det å jobbe mer
kunnskapsbasert. I tillegg er det av betydning at det oppnås en sluttkompetanse som setter
sykepleiere i stand til å ha økt evne til klinisk refleksjon, kritisk tenkning, og til å ta større
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ansvar, samt øke sine ferdigheter i kompleks beslutningstaking. For at pasientene skal være
sikret ny og oppdatert behandling, må sykepleierne kunne holde seg orientert om oppdatert
forskning og kunnskap.
Samarbeid med utdanningsinstitusjonene
Et nært og godt samarbeid med utdanningsinstitusjoner er avgjørende for å sikre rekruttering
og videreutdanning av egne medarbeidere. Tiltak knyttet til studietilbud, omfang og
gjennomføringsgrad er en strategisk viktig prioritering.
Bioingeniørutdanning
Helse Stavanger HF har et etablert samarbeid med Høgskolen på Vestlandet (HVL), og
revidering av samarbeidsavtalen er nært forestående – gjeldende for bioingeniør-, fysioterapiog radiografstudiene/praksisplasser. Antall studieplasser for bioingeniører ved HVL har økt
de siste tre årene, og det er fra HVL sin side signalisert et mulig fremtidig behov for økt antall
praksisplasser. I tillegg ble det i 2017, på grunn av tydelige rekrutteringsvansker i foretaket,
inngått avtale med Universitetet i Agder (UiA), om praksisplasser for bioingeniørstudenter.
Videre avtale her vil bli vurdert nærmere, idet forpliktelsen overfor HVL kommer i første
rekke.
Foretaket har gode erfaringer med å ha studenter i praksis. Flere studenter som har hatt
praksisplasser har blitt ansatt etter endt utdanning. Geografisk nærhet/lokal tilknytning har
vist seg å ha betydning for rekrutteringen. Det er flere kvalifiserte søkere til utlyste
bioingeniørstillinger nå enn tidligere år. Økt antall studieplasser er trolig medvirkende årsak.
Sykepleiere
UIS har noe lavere søkertall til sykepleieutdanningen i år sammenlignet med de
foregående årene. Dette var forventet etter flere år med til dels sterk vekst i antall
søkere til studiet.
Søknads- og opptakshistorikk fra 2017 – 2019:
Bachelor i sykepleie
Studieplasser
Opptak 2017
Opptak 2018
Opptak 2019

Søkere
førstevalg

Søkere
275
295
295

3843
4258
3414

944
1026
749

Søkere
Søkere
førstevalg
tilbud
kvalifisert
3379
797
3826
888
2350
475

Søkere
kvalifisert

400
440
466

Sykepleiestudentene har 3-4 av 5 praksisperioder under studiet ved Helse Stavanger HF,
og mange sykepleiestudenter tilknyttes foretaket under studiet ved å inngå arbeidsavtaler.
Det er en nær sammenheng mellom studenter som gjennomfører praksis ved foretaket, og
rekruttering av nyutdannede. Flere sykepleierstudenter inngår fast avtale om å jobbe
tredje hver helg fire uker om sommeren i studieperioden.
UiS opprettet et eget helsevitenskapelig fakultet 01.08.17. Følgende øvrige utdanninger er
sentrale i årene som kommer, og vil være et viktig satsingsområde i samarbeidet mellom
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UiS (og Universitet i Bergen/UiB) og Helse Stavanger HF:
Klinisk medisinutdanning
Kunnskapsdepartementet nedsatte høsten 2018 et utvalg (Grimstad-utvalget) for å utrede
behovet for å utdanne flere leger i Norge, inkludert ulike modeller for en klinisk
medisinutdanning i Stavanger. Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Helse
Stavanger HF er spesielt nevnt som ansvarlige institusjoner, men rollene er ikke endelig
definert i mandatet. Utvalget leverte sin utredning og sine anbefalinger den 25.09.19. Det
fremkommer at foretaket vil ha en sentral rolle dersom medisinutdanning i Stavanger blir en
realitet. Utredningen skal nå på høring før endelig behandling.
Bachelor Paramedisin
Høsten 2019 startet 21 studenter på nytt studie i Paramedisin ved UiS. Helse Stavanger HF
bidrar i forhold til utvikling av undervisningsopplegg, tilrettelegning av praksisplasser, samt
med lærekrefter. Oppstart av dette nye studiet har blant annet sammenheng med allerede
etablert masterstudie på samme fagområde, samt ut fra et behov om å styrke prehospital
kompetanse. Studiet hadde størst søknad i landet innen bachelorstudier generelt, målt i antall
søkere pr. studieplass.
Master in prehospital critical care (MSc PHCC)
MSc PHCC ble opprettet ved UiS i 2014 i et samarbeid mellom UiS og Stiftelsen Norsk
Luftambulanse. Studiet er et deltidsstudie som rekrutterer studenter med tverrfaglig
bakgrunn og praktisk erfaring fra prehospital akuttmedisin. Høsten 2019 er det totalt 64
studenter på denne masterutdanningen (kull 2016, kull 2018, kull 2019, samt 2019 fulltid).
Helse Stavanger HF har et godt samarbeid med UiS om masteroppgaver for dette studiet.
Jordmor – masterstudie
Ny jordmor masterutdanning med 18 studenter startet høsten 2019 opp ved UiS. Det
registreres stor interesse og god søknad til studiet. Av de 18 studentene var 10 opprinnelig
ansatt ved Helse Stavanger HF. Foretaket bidrar i forhold til utvikling av
undervisningsopplegg, tilrettelegning av praksisplasser, samt med lærekrefter. Det nye
studiet har også interesse for kommunehelsetjenesten og er dermed et viktig bidrag for
foretaket også i samhandlingssammenheng mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.
OPPSUMMERING
Tiltak for å rekruttere og å beholde og videreutvikle relevant kompetanse, er viktige
satsningsområder for Helse Stavanger HF. I tillegg til å fokusere på generelle
arbeidsmiljøtiltak og lederutvikling, vil foretaket fortsette å arbeide målrettet med å
rekruttere, beholde, utdanne og utvikle medarbeidere gjennom et systematisk
rekrutteringsarbeid og strategisk bemannings- og kompetanseplanlegging.
Hovedutfordringen fremover vil være innenfor noen grupper spesialsykepleiere og enkelte
grupper legespesialister. Et godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene, samt å arbeide
med å videreutvikle et attraktivt fagmiljø for disse profesjonene, vil bli viktig fremover.
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