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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger  
 

Å utdanne, rekruttere, videreutvikle og beholde relevant kompetanse er en strategisk 
hovedsatsing for Helse Stavanger HF.  
 
Igangsettelsen av strategisk kompetanseplanlegging er et viktig tiltak for å løse fremtidige 
bemanningsbehov på en bærekraftig måte. Dette arbeidet er nå startet i samarbeid med Helse 
Vest.  
 
Rekrutteringsutfordringen fremover vil være størst innenfor noen grupper spesial-
sykepleiere, jordmødre og enkelte grupper legespesialister.  
 
Godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene og fylkeskommunen vil fortatt ha  
høy prioritet. Både medisinutdanningen ved UiB og sykepleierutdanningen ved UiS er sentrale 
for fremtidig rekruttering.  
 
Medisinutdanning er et viktig strategisk satsingsområde for SUS, både for å videreutvikle 
universitetssykehuset, videreutvikle samarbeidet med universiteter, og for å   sikre fremtidig 
rekruttering. 
 
Foretaket satser også strategisk på å bedre teamarbeid og kommunikasjon og derigjennom 
kvalitet og pasientsikkerhet gjennom skreddersydde kursopplegg, samt økt bruk av 
simulering, i utdanning, vedlikehold og forbedring av ferdigheter gjennom RegSim og n og 
gjennom samarbeidet i stiftelsen SAFER.  

Sammendrag 
 

Saken gir en oversikt over status i utdanning og strategisk kompetanseutvikling i Helse 
Stavanger HF pr. juni 2021, og skisserer hovedutfordringer og innsatsområder framover 
knyttet til: 

 Utdanningsvirksomhet og -løp, studenter og praksisperioder 

 Satsing på sykepleiere 

 Satsing på helsefagarbeidere 

 Tilgang på legekompetanse 

 Digital kompetanse og teknologi 

 Administrativ kompetanse 

 Kompetanse på tvers 

 Simulering og ferdighetstrening 

 
Status utdanning og strategisk kompetanseutvikling 
 
Her gjengis først de planer og dokumenter som gir overordnet bakgrunn for prioriteringer og 
innsats. Deretter følger status og hovedområder for grupper og tiltak/aktiviteter. 
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1) Overordnede føringer 

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), Helse 2035 og styringsdokumentet fra Helse Vest 

sentrale føringer er lagt til grunn for Helse Stavanger sin Strategi for utdanning, 

undervisning og kompetansebygging, 2019–2025. Strategisk kompetanseplanlegging 

og plan for å sikre tilstrekkelig kompetanse vil også inngå i foretakets utviklingsplan som 

vil bli lagt frem for styret i desember 2021. 

 

   

a) Nasjonal helse og sykehusplan, NHSP   

Foretaket deltar i et regionalt felles analysearbeid koblet til strategiske 

kompetanseplaner for helsepersonellgrupper:  

 Fagene og yrkesgruppene er gitt ulik prioritet sett i forhold til utfordringsbildet.  

 Spesialsykepleiegruppen ABIOK (anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon-, og kreft 

spesialsykepleie), samt jordmødre er gitt høyest prioritet på regionalt nivå. 

 Arbeidet har startet for gruppen intensivspesialsykepleiere. 

 Arbeidet vil foregå i to faser pr. fag/yrkesgruppe.  

- Første fase består av kartlegging, analyse og utarbeidelse av forslag til 

dimensjonering av utdanning på et regionalt nivå. Denne fasen ledes av Helse 

Vest RHF.  

- I andre fase vil det regionale arbeidet benyttes som utgangspunkt for lokalt 

ledet prosessarbeid med å beregne framtidig dimensjonering av kompetanse i 

forhold til sengekapasitet. Det skal utarbeides konkrete tiltak som kan bidra til 

bærekraftig scenario i eget foretak. 

 Arbeidet/prosjektet startet opp våren 2021 og vil trolig gå over flere år. 

 Utdanningsstillinger for enkelte studier (Anestesi, Intensiv, Operasjon (AIO) 

spesialsykepleiere, inkludert nyfødtintensiv) er et strategisk tiltak for å sikre 
tilstrekkelig rekruttering av kritisk personell til sykehuset i et langsiktig perspektiv.  

 
b) Utviklingsplan 2021 

2) Oversikt studenter og praksisperioder  

a) Kunnskapsinnsatsen – årlig rapportering 

Helse Stavanger HF samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner om utdanning og 
videreutdanning av helsepersonell. Det er årlig et omfattende antall studentkull innen ulike 
studieretninger i klinisk veiledet praksis. 

 
Tabellen viser antall praksisperioder (inkludert studenter, medarbeidere i spesialisering og 
lærlinger) gjennomført ved Helse Stavanger HF i 2020. En student kan ha flere 
praksisperioder og ulik lengde, og teller dermed flere ganger.  
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Type student Tall på 
praksisperioder 

Videregående opplæring  

Ambulanselærlinger 20 

Helsefagarbeidere – egne 52 

Helsefagelever 30 

Fagskolestudenter 10 

Vekter- og portørfaglærlinger 12 

Vekter- og portørfagelever 33 

Helsesekretærelever 6 

Bachelor  

Sykepleiere 707 

Fysioterapistudenter 8 

Bioingeniørstudenter 37 

Ergoterapistudenter 6 

Radiografstudenter 70 

Audiografstudenter 4 

Paramedisinstudenter 22 

Psykiatripraksis for alle bachelorutdanningene 20 

Sosionomstudenter 5 

Vernepleierstudenter 5 

Barnevernspedagoger 3 

Masternivå  

Medisinstudenter 389 

Psykologstudenter (inkl. Eltestudenter) 13 

Spesialsykepleiestudenter (kreft, operasjon, anestesi, barn, 
intensiv) 

143 

Jordmorstudenter 144 

Klinisk ernæring 4 

Videreutdanning i psykisk helsevern 20 

Master i helsevitenskap, familieterapi, relasjonsbehandling 22 

Andre (master i ledelse og master i molekylærbiologi) 8 

Formelle utdanningsløp turnus og spesialisering  

LIS 1 leger 114 

Turnusfysioterapeuter 10 

Legehospitanter 10 

Leger i spesialisering (LIS2 og 3) 363 

Antall registrerte praksisperioder 2020 2270 

 

b) Vekst i studenter på SUS 

Grafen viser totalt antall studenter i praksis med aktivt studentstillingsforhold fordelt pr. 

måned første tertial 2021   
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 Det registreres generell vekst i antall studenter som gjennomfører praksisperioder 

i foretaket innenfor de fleste studier. 

 Dette medfører økt behov for veilederkompetanse for klinikere i ulike faggrupper 

som skal være praksisveiledere for studenter i praksis.  

 

3) Satsing på sykepleiere 

a) Samarbeid om sykepleieutdanningen ved Universitetet i Stavanger  

Foretaket har nært samarbeid med Det vitenskapelige helsefakultet ved Universitetet i 

Stavanger.  

 

I både strategisk og operativ sammenheng er blant annet disse nye tiltakene under 

forberedelse vedrørende i første omgang sykepleiestudiet bachelor: 

 Opprettelse av strategisk utdanningsråd  

 Utredningsarbeid praksisplasser i et fremtidsperspektiv  

 Forbedring i felles oppfølgingsrutiner og flyt i samarbeidet på ulike nivå. 

Grafen under viser antall sykepleierstudenter fra UiS som har hatt praksis i foretaket fra 2018 

til 2021:  
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b) Spesialsykepleiere ABIOK og jordmødre 

 Foretaket har kjente utfordringer med å sørge for tilstrekkelig kompetanse 

innenfor spesialsykepleie.  

 Anestesi, barn, intensiv, operasjon, kreft (ABIOK) og jordmødre er blant de 

gruppene som anses som kritisk kompetanse. Herunder også nyfødtintensiv 

kompetanse 

 Foretaket opprettet fire deltids utdanningsstillinger for nyfødt intensivsykepleie fra 

januar 2021. Samarbeid mellom Helse Vest og Lovisenberg diakonale høgskole 

sikrer desentralisert undervisning og praksisplasser lagt til rette for at sykepleiere i 

Helse Vest kan gjennomføre studiet på deltid.  

 Helse Stavanger har   28 AIO utdanningsstillinger og fire deltidsutdanningsstillinger 

for nyfødtintensiv. Totalt antall utdanningsstillinger AIO ble økt til 34 etter 

opprettelsen av 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie nasjonalt fra og 

med 2021, der Helse Stavanger opprettet seks nye utdanningsstillinger. 

 Alle utdanningsstillingene for oppstart høsten 2021 er nå besatt. Dette er en 

fremgang fra tidligere års erfaringer (2020 var første året SUS klarte å rekruttere 

inn i alle definerte AIO utdanningsstillinger).  

 
c) Videreutdanning/master i psykisk helse og rusarbeid, og relasjonsbehandling 

 En av utdanningene som foretaket tidligere hadde på oppdrag, er nå etablert som 

ordinært tilbud ved at VID vitenskapelig høgskole etablerte et ordinært studie 

innen «Videreutdanning i psykisk helsearbeid» på 60 studiepoeng. Studiet er 

organisert slik at det kan påbygges frem til et masterprogram.  
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 Klinikkene innen psykisk helsevern har samarbeid med Universitetet i Stavanger, 

etter- og videreutdanningsenheten om masterprogram i relasjonsbehandling som 

er oppdragsbasert (SUS finansierer studiet). Foretaket ønsker å få tilbudet inn som 

et åpent studie i ordinær studieportefølje og har hatt/har dialog med UiS og VID 

viteskaplige høgskole om dette. 

 

d) Breddekompetanse i avansert klinisk sykepleie i spesialisthelsetjenesten (AKS)  

 Alle helseforetak, inklusiv Helse Stavanger, har den senere tid hatt representasjon i 

nasjonal referansegruppe for utredning av behov for stillinger i avansert klinisk 

sykepleie i sykehus.   

 Helsedirektoratet anbefaler helseforetakene å vurdere innføring av AKS-stillinger i 

både sengeposter, poliklinikker, dagbehandlinger, ambulante team og 

hjemmesykehus. 

 

e) Felles kompetanseprogram – grunnleggende sykepleie. Fundamentals of Care  

 Foretaket har under planlegging en nysatsing med å innføre et felles 

kompetanseprogram på tvers av klinikker og fagmiljø.  

 Formål og innhold vil være behovsbasert faglig ajourhold og økt kompetanse innen 

grunnleggende sykepleie.  

 Dette vil bli sammenholdt med satsingen Fundamentals of Care, FOC, som er et 

internasjonalt rammeverk. FOC er et samarbeid med Universitetet i Stavanger og 

Aalborg universitetssykehus i Danmark.  

 

4) Satsing på helsefagarbeidere 

a) Lærlinger 

Foretaket vil fortsette sin mangeårige satsing på lærlinger i helsearbeiderfaget, 52 pr. 

år fordelt på 1. og 2. års lærlinger. 

 

b) Fagskole/høyrere yrkesfaglig utdanning for helefagarbeidere 

 Foretaket   samarbeider med Fagskolen i Rogaland og kommuner om utvikling at et 

nytt fagskoletilbud - «Samhandling og logistikk i pasientforløp». Dette er en 

videreutdanning i hovedsak for helsefagarbeidere/hjelpepleiere, helsesekretærer, 

og portører. Studiet vil være aktuelt og skreddersydd både for nytt sykehus og 

kommunene. 

 Videreutdanninger - ulike studietilbud innen høyere yrkesfaglig 

utdanning/fagskole benyttes allerede godt i klinikkene, innenfor et bredt spekter 

av relevante fagområder. 
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c) Kompetansebygging 

 «Kompetansehevingskurs for hjelpepleiere/helsefagsarbeidere/ lærlinger i 

helsefag» for medarbeidere ved kirurgiske og medisinske sengeposter er startet 

opp 2020-2021. Dette omhandler blant annet opplæring/trening i teamkompetanse 

og praktiske prosedyrer.  

 Mulighet for utvidelse til andre klinikker vil bli vurdert. 

 

5) Tilgang på legekompetanse  

a) Medisinutdanning  

Helse Stavanger HF samarbeider i dag med Universitetet i Bergen om medisinutdanning 

og tar årlig imot 190 studenter som har sine utdanningsløp i klinisk praksis/undervisning 

i indremedisin, kirurgi, psykiatri, pediatri, gynekologi og obstetrikk. I tillegg gir Helse 

Stavanger HF også siste års praksis for 12 norske medisinstudenter fra universiteter i 

Ungarn. Disse studentene er ved foretaket i til sammen 31 uker fordelt på fem kliniske 

praksisløp. I forbindelse med videre planlegging av økt antall studieplasser i Norge, 

arbeider både UiS og UiB med studieplaner for framtidig medisinutdanning tilknyttet SUS, 

der store deler av den kliniske undervisningen skal skje på Stavanger universitetssjukehus 

 

b) Leger i spesialisering, LiS 1,2og 3   

Den forskriftsfestede LIS-utdanningsmodellen er implementert i foretaket.  Klinikk-sjefer 

og linjeledere har operativt gjennomføringsansvar. Ordning med utdanningsansvarlig 

overlege for hver spesialitet er etablert, men gjennomgående kapasitetsutfordringer 

registreres fortsatt. 

 

Det er også en utfordring for mange spesialiteter å legge til rette for forskriftfestede 

minimum veiledningssamtaler i året. Kravet til supervisjon er også skjerpet og utfordrer 

behovet for tilstrekkelig tid for observasjon og lærerik tilbakemelding i en klinisk travel 

hverdag.  

 

Høsten 2020 fikk foretaket ekstra midler for å midlertidig øke med 10 LIS1 i forbindelse 

med pandemien. De 10 midlertidige stillingene ble i Statsbudsjettet 2021 vedtatt 

permanent og Helse Stavanger tar fra høst 2021 opp 27 LIS1-stillinger pr. halvår og vil 

dermed ha 56 LIS1-stillinger mot 38 tidligere.   
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Tabellen viser utviklingen i LIS1-stillinger i Helse Stavanger.  

 

c) Status forskriftsfestet veiledningskurs for leger 

 Behovet for godkjente veiledere er omfattende med omlag 350 LIS-2 og LIS-3 i 

somatikken og omlag 50 LIS-1 som skal ha veiledning i sitt spesialiseringsløp. 

Totalt antall leger som har gjennomført veilederkurs pr. dato er 177.   

 Voksenpsykiatri og barnepsykiatri kjører egne kurs og har en lengre innarbeidet 

tradisjon for slik skolering. Tallene overfor er derfor kun fra somatikken hvor 

tiltaket som systematisk internt tilbud er av nyere dato etter LIS innføringen.  

 Målet er at foretaket i 2024 nærmer seg like mange godkjente veiledere som leger i 

spesialisering. Veilederkurset er et krav som en LiS-2 og 3 må gjennomføre som 
læringsaktivitet innen sin spesialisering. 

 

6) Digital kompetanse og teknologi 

a) E-læring – aktivitet lokalt, regionalt, regional kurslab  

 Det foregår to typer kursutvikling innen e-læring: Ordinær kursutvikling som er et 

samarbeid mellom Team for digital læring (TDL) i Helse Bergen og den enkelte 

faggruppe i foretakene. I tillegg er Kurslab et tilbud til faggrupper som selv ønsker å 

utvikle egne kurs med hjelp og støtte fra TDL. 

Høst 2019 Vår 2020 Høst 2020 Vår 2021 Høst 2021 Vår 2022 Høst 2022

Midlertidig økning 3-delt 4

Fast økning 3-delt 2 4

3-delt 9 9 9 11 11 15 15

Midlertidig økning 2-delt 4

Fast økning 2-delt 2

2-delt 10 10 10 10 10 12 12

Sum antall LIS1 19 19 29 21 27 27 27
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 Intern prioriteringsprosess av søknader fra foretaket foregår to ganger per år og 

forankres i direktørens ledergruppe før oversendelse til regional samordnet 

prioritering og beslutning. 

 
b) Fasiliteter – utstrakt bruk av digital undervisning  

 Foretaket har det siste året endret enkelte undervisningsmetoder for å kunne 

gjennomføre planlagt undervisning med restriksjoner på antall og avstand på 

grunn av pandemien  

 Bruk av digitale plattformer har gitt foretaket muligheter til å gjennomføre 

undervisning, kurs og opplæring med både interne og eksterne aktører hvor 
oppmøte ikke har vært mulig å gjennomføre. 

I årene fremover vil det være økt behov for tilstrekkelige fasiliteter for å kunne rigge 

digitale opplæringskonsept med god nok kvalitet. Dette vil også gjelde behov i 

samhandlingssammenheng med kommunene, helsefellesskapet. 

 

c) Med-tek utdanning     

 Er under planlegging ved UiS, Det teknisk naturvitenskapelige fakultet, Institutt for 

data- og elektroteknologi.  

 Helse Stavanger er i samarbeid vedrørende akkreditering av det nye studiet, og har 

sammen med Helse Vest vært en pådriver for å få dette opprettet. Planen er 
oppstart i 2024. 

 

7) Administrativ kompetanse  

Foretaket har de siste par årene løftet frem kompetansebehov for helsesekretærer og 

sekretærer. Følgende tiltak er igangsatt: 

 Vg3 helsesekretærer, samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Årlig formalisert 

utdanningstilbud, videregående skole. Målet er å oppnå at flere innehar 

autorisasjon som helsepersonell. Gjelder både medarbeidere innen somatikk og 

psykisk helsevern. 

 "Samhandling og koordinering i pasientforløpet" er nytt fagskoletilbud som planlegges 

fra 2022. Er et studie innen høyere yrkesfaglig utdanning/fagskole. For 

helsefagarbeidere, helsesekretærer og portører initiert av Helse Stavanger. Er et 

samarbeid med Fagskolen i Rogaland og kommuner. Innehar skreddersøm i forhold 

til behov i nytt sykehus og behov i samhandlingen sykehus – kommuner, inklusiv 

helselogistikk. 

 Regionalt obligatorisk basiskurs for helsesekretærer og sekretærer -  nyutviklet 

kompetanse-program. Pilot ble gjennomført av Helse Stavanger 2019-2020.  Målet 

er å sikre enhetlig opplæring og innføring på felles plattformer for sekretærer i 

regionen. 

https://www.fagskolenrogaland.no/hovedmeny/utdanningstilbud/helse-og-oppvekstfag/samhandling-og-koordinering-i-pasientforlopet-nyhet/
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8) Kompetanseutvikling på tvers  

Foretaket har i den overordnede utdanningsstrategien valgt ut en satsing for utvikling av 

kompetanse innen tverrfaglig samarbeid kommunikasjon og teamarbeid, gjennom følgende 

tre konsept:  

  

a) Fire gode vaner 

 To-dagers tverrfaglig kurs for effektiv kommunikasjon med pasienter og pårørende 

er under innføring i foretaket. Flere sykehus i Norge har mange års   positiv erfaring 

med kurskonseptet. 

 Det er stor etterspørsel og det vil derfor løpende bli tilbudt kurs i høst og vår til 

klinikkene. 

 Det er etablert et regionalt samarbeid for etablering, deling og utvikling av 

kurskonseptet. 
  

b) Klinisk ledelse i team 

 Et kurskonsept som skal gjøre medarbeidere i stand til å lede tverrfaglige team, 

håndtere dilemmaer, styrke samarbeid og tillit seg i mellom 

 I perioden 2013-2020 ble det gjennomført 24 kurs i foretaket med tverrfaglig 

deltakelse 

 Høsten 2020 ble det startet opp et nærmere samarbeid med Nye SUS 

organisasjonsutvikling for å sikre relevans og tilknytning til utviklingen av endrede 

arbeidsprosesser i nytt sykehus.  

 På grunn av pandemien har det ikke blitt holdt kurs siste året, men det tas opp igjen 

i juni 2021. 
 

c) TALK debrief 

 TALK Debrief er et enkelt kommunikasjonsverktøy til tverrfaglig benyttelse i 

klinisk arbeid, og er et nyttig redskap for læring og forbedring i en klinisk hverdag 

 TALK læringsnettverk er opprettet etter modell fra forbedringsmetodikk, på tvers 

av klinikker. 

 Videre implementering fortsetter i klinikkene. 
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9) Simulering og ferdighetstrening 

«Strategiplan for simulering og ferdighetstrening» ble godkjent juni 2019. Denne fremmer 

videreutvikling av infrastrukturen til simulering og skal bidra til behovsbasert og systematisk 

simulering i kliniske miljøer. 

 

a) Strategi og struktur for simulering 

 Simråd er etablert på foretaksnivå for å sikre en strategisk tilnærming og 

forankring i hele organisasjonen. 

 Superfasilitatornettverk er etablert. 

 Samarbeidet med kvalitets- og forbedringsarbeid er styrket. 

 Det registreres økende interesse for systematisk og målrettet simulering i 

klinikkene.  

 Erfaringene viser hvor nyttig og verdifullt simulering i klinikkene er i en 

pandemisituasjon og RegSim og samarbeidet gjennom stiftelsen SAFER har vært av 

vesentlig betydning.  
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Illustrasjon: Sim-struktur 

 

 

b) Ferdighetssenteret 

 Ferdighetssenteret ble etablert våren 2021 i lokaler i MOBA, og 

ferdighetskoordinator i 100 % stilling er midlertidig ansatt (RegSim). Dette er en 

viktig milepæl for foretaket og representerer en forløper til permanent 

ferdighetssenter i Nye SUS.  

 Anskaffelse av utstyr pågår med blant annet midler fra «Sykehuset i våre hender», 

og framtidige investeringsbehov/finansieringskilder for utstyr vurderes.  

 Senteret er allerede hyppig i bruk til ferdighetstrening og simulering av klinikker 

og faggrupper. 

 Et pedagogisk kurs for instruktører i ferdighetstrening er utviklet, der målgruppen 

er fagutviklere og undervisningsansvarlige.  

 
c) RegSim, regional koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening  

 Ble etablert som prosjekt i 2017 av styret i Helse Vest. Fra januar 2020 gikk 

prosjektet over i ordinær drift og består av lokale RegSim-koordinatorer fra de fire 

helseforetakene i HV. Koordineringsansvaret i Helse Vest er lagt til RegSim ved 

Helse Stavanger.  

 Dette danner grunnlag for et økt samarbeid i regionen for felles utveksling og 

deling, utvikling og koordinering av simulerings-baserte aktiviteter. 

Hovedoppgavene til RegSim er å veilede og støtte foretakene i etablering av 

infrastruktur og system, samt med utvikling av simuleringskompetanse og 
standardisering av opplærings- og utdanningsaktiviteter.  
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d) Inter-Reg-Sim 

 Helse Vest fikk i oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet gjennom Nasjonal 

helse og sykehusplan 2020 – 2023 å opprette et nasjonalt simuleringsnettverk for 

deling av metoder for utvikling av simuleringsopplegg og deling av disse mellom 

helseforetakene.   

 Helse Vest ga oppdraget til Helse Stavanger ved RegSim som i samarbeid med 

stiftelsen SAFER startet utredningsarbeidet våren 2020. Det nasjonale 

simuleringsnettverket er foreløpig gitt navnet NorSim.  


