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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger 

Rekruttere og beholde relevant kompetanse er en strategisk hovedsatsning 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.  
 

Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget en scenarioanalyse1  
av fremtidens tilbud og etterspørsel av helsepersonell. Utviklingen i sysselsettingen av 
helsepersonell framover er usikker, og vil påvirkes av flere samfunnsmessige drivkrefter. En 
gradvis økning i antall eldre og levealder fører til økt etterspørsel etter både helse- og 
omsorgstjenester. I løpet av de neste årene må foretaket sikre nok og riktig kompetanse til 
åpningen av Nye SUS. Foretaket har utfordringer med å sørge for tilstrekkelig kompetanse 
innen spesialsykepleie, og de siste årene har det blitt svært krevende å få ansatt 
psykologspesialister og legespesialister i barne- og voksenpsykiatri. Klinikk psykisk helsevern 
voksne, klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige og avdeling for personal- og 
organisasjonsutvikling har gått sammen for å se på aktuelle tiltak for å rekruttere og beholde 
psykologer og leger i psykiatrien.  
 
Gjennom forskning vet vi at faktorer som ledelse, arbeidsmiljø, lønns- og arbeidsvilkår og 
mulighet for fag- og kompetanseutvikling er sentrale faktorer i arbeidet med å rekruttere og 
beholde medarbeidere. Foretaket arbeider kontinuerlig for å motivere og ivareta sine 
medarbeidere gjennom et strukturert HMS arbeid, arbeidsmiljøtiltak og utvikling av ledere. 
Administrerende direktør anbefaler at arbeidet som er igangsatt videreføres, og viser til 
styresak 44/21 for arbeidet som gjøres innen utdanning og kompetanseutvikling. 
 
Helse Stavanger HF har i løpet av det siste året hatt et særlig fokus på psykososial ivaretagelse 
av medarbeidere, da mange har hatt en krevende arbeidshverdag som følge av pandemien. 
Det har vært fokus på å øke kunnskapen slik at ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og 
verneombud vet hva de kan gjøre for å både ta vare på seg selv, medarbeidere og kollegaer.  
 
I tråd med styringsdokumentet for 2021 arbeider foretaket langsiktig med å etablere og 
ivareta en heltidskultur. Videre har inkluderende rekruttering vært et satsningsområde i 
2021. Helse Stavanger HF er stolt over å være det foretaket i Helse Vest RHF som har høyeste 
prosentandel av utenlandske arbeidstakere.  
 
Helse Vest RHF har sammen med helseforetakene utviklet en ny modell for risikostyring. 
Ekstern turnover og vold og trusler er to av risikoområdene som er identifisert på bakgrunn 
av dialog med helseforetakene. På hvert område er det en prosesseier i foretaket, og det er 
etablert arbeidsgrupper knyttet til de enkelte områdene. Prosjektene vurderes å ha stor 
betydning i arbeidet med å ivareta og beholde medarbeidere, og administrerende direktør 
anbefaler at det regionale arbeidet følges opp de neste årene i samarbeid med vernetjenesten 
og tillitsvalgte.  
 
 

                                                        
1 Report (squarespace.com)  

https://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/5a6ed2bd0d92971475cc69aa/1517212361297/Helse-Norge+2040.pdf
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Sammendrag 

Denne saken gir en oversikt over status i arbeidet med å rekruttere og beholde medarbeidere 
i Helse Stavanger HF pr. september 2021, 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 

Å sikre en jevn rekruttering av sykepleiere og spesialsykepleiere er viktig, da sykepleiere er 
kritisk kompetanse. Rekrutteringssituasjonen for autoriserte sykepleiere har lenge vært i 
bedring. De siste par årene har foretaket også opplevd en positiv utvikling når det gjelder 
rekruttering av spesialsykepleiere, til tross for at tallet på faste vakante stillinger for 
spesialsykepleiere er noe høyere i år sammenlignet med i fjor. Foretaket ser også en bedring i 
rekrutteringssituasjonen av jordmødre etter opprettelsen av jordmorstudiet ved Universitetet 
i Stavanger (UiS) høsten 2019.  
 
Diagrammet under viser aldersfordelingen for spesialsykepleiere, sykepleiere og jordmødre 
pr. september 2021. Tallene er totalt for hele Helse Stavanger HF og inkluderer både fast 
ansatte, midlertidig ansatte og timebetalte. 45 % av spesialsykepleierne og 32 % av 
jordmødrene er over 50 år. Dette innebærer at en vesentlig andel av arbeidsstyrken av 
spesialsykepleiere og jordmødre må erstattes de neste årene. I strategi for utdanning, 
undervisning og kompetansebygging 2019-2025, har foretaket satt som mål å satse på tidlig 
rekruttering til attraktive videreutdanninger for sykepleiere for å sikre tilstrekkelig 
kompetanse i klinikkene, og for å legge til rette for relevante karriereløp. 
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I aldersgruppen 50-59 år har spesialsykepleierne følgende stillingsstørrelser:  
 

 
 
Andre spesialsykepleiere inkluderer blant annet stillingskodene «psykiatrisk sykepleier», 
«geriatrisk sykepleier», og «spesialsykepleier klinisk spesialist». 
 
 
Diagrammet nedenfor viser spesialsykepleierne som er over 60 år, og fordeling i 
stillingsstørrelse. Under pandemien har det vært en økning i antall 0 % ansettelser, da KLP 
har gjort unntak i forhold til hvor mye pensjonister kan arbeide uten å få redusert 
pensjonsutbetalingen.  
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Når det gjelder jordmødre mellom 50-59 år, er fordelingen av stillingsstørrelser slik:  
 

 
 
Jordmødre over 60 år har følgende stillingsstørrelser: 
 

 
 
Tabellen under viser utviklingen i faste vakante årsverk for spesialsykepleiere, sykepleiere og 
jordmødre fra september 2015 til september 2021: 
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Antall faste vakante årsverk per september: 
 Stillingstype 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Somatikk Spesialsykepleier 30,95 8,75 18,60 19,49 17,45 6,80 10,70 

 Sykepleier 15,00 5,15 2,00 3,30 7,90 8,70 0,50 

 Jordmor 3,50 2,00 2,00 1,00 4,75 10,25 5,50 

Psykiatri Spesialsykepleier/ Sykepleier 49,25 32,00 34,20 25,94 19,76 13,14 11,60 

SUM  98,70 47,90 56,80 49,73 49,86 38,89 28,30 
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I likhet med fjorårets rapportering, var det pr. september 2021 ingen vakante stillinger ved 
intensivavdelingen. Å ansette offentlig godkjente sykepleiere har tidligere vist seg å være et 
godt rekrutteringstiltak til masterutdanning i intensivsykepleie. Videre tilbys det mulighet for 
hospitering på avdelingen, i et forsøk på å rekruttere internt. Studenter som tar 
videreutdanning i intensivsykepleie utgjør en viktig ressurs for å dekke opp helg og vakante 
vikariat. Nå i høst jobber 11 studenter som går på videre/masterutdanning i 10-20 % stilling 
ved avdelingen. Fra og med 2021 opprettet Helse Stavanger HF seks nye utdanningsstillinger i 
intensivsykepleie, som følge av bestilling om opprettelse av nye utdanningsstillinger 
nasjonalt.  
 
Ved medisinsk intensiv overvåkning (MIO/MIKO) var det 1,5 faste vakante årsverk for 
spesialsykepleiere pr. september 2021, mot 3,0 faste vakante årsverk i 2020. Dette gjelder tre 
50 % stillinger som er vanskelig å få besatt ved ekstern utlysning, men som i stor grad dekkes 
opp av studenter i videreutdanning. MIO/MIKO opplever en bedring i 
rekrutteringssituasjonen, hvor de stillingene som lyses ut oppnår flere søkere enn tidligere år. 
MIO/MIKO har 10 medarbeidere som tar videreutdanning med bindingstid til foretaket, og 
fire av disse vil bli ferdige til sommeren 2022. Utdanning av spesialsykepleiere med 
bindingstid er til god hjelp for rekrutteringen og driften av avdelingen. I løpet av de neste 
årene vil det være behov for å øke antall spesialsykepleiere på intermediær avdeling, da det er 
planlagt flere sengeplasser som krever spesialkompetanse ved Nye SUS.  
 
Ved operasjonsavdelingen var det pr. september 2021 fem faste vakante årsverk for 
spesialsykepleiere, mot én fast vakant stilling i 2020. Til sommeren vil de vakante stillingene 
bli besatt med nyutdannede sykepleiere med master i operasjonssykepleie. Avdelingen 
inviterer årlig til åpen dag for sykepleiere som kan være interessert i å arbeide ved 
operasjonsavdelingen, for å rekruttere nye sykepleiere til å ta videreutdanning. Ved 
Dagkirurgisk enhet i Hillevåg var det 3,7 faste vakante stillinger som spesialsykepleier pr. 
september 2021, mot én fast vakant stilling i 2020. I tillegg har 2,7 vakante vikariatstillinger 
vært ledige i over seks måneder. Avdelingen har aktivt brukt sosiale medier for å dele ledig 
stillinger, tatt del i SUS sin take-over på Instagram, hatt fokus på arbeidsmiljø og positiv 
omtale for å rekruttere nye spesialsykepleiere. Både operasjonsavdelingen og DK Hillevåg 
opplever det som utfordrende å få ansatt spesialsykepleiere i dagstillinger, da de konkurrerer 
med private aktører og turnusarbeidene som mottar høyere lønn. Videre er 16 
operasjonssykepleiere over 60 år og vil kunne gå av med pensjon de neste årene.  
 
I likhet med de siste årene har ikke anestesiavdelingen rapportert om noen faste vakante 
stillinger pr. september 2021. Pr. september 2021 var 14 anestesisykepleiere over 60 år, og 
kan i løpet av de neste årene gå av med pensjon. Det utdannes 5 spesialsykepleiere hvert år 
med bindingstid i foretaket. Avdelingen er avhengig av utdanningsstillingene for å dekke opp 
vakante stillinger, da det er vanskelig å rekruttere anestesisykepleiere ved vanlig utlysning.  
 
Ved Kvinne- og barneklinikken har det vært en nedgang i antall faste vakante stillinger blant 
jordmødre. Pr. september 2021 hadde klinikken 5,5 faste vakante årsverk, mot 10,25 i 2020. 
Antallet vakante vikariater som har vært ledige i over 6 måneder har også gått ned, med 5,5 
årsverk i 2021, mot 9,75 i 2020. Det er forventet at man i løpet av de neste årene vil se full 
effekt av etableringen av nytt jordmor masterstudie ved UiS, med økt antall jordmødre i 
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regionen. Tidligere har Helse Stavanger HF hatt én utdanningsstilling på ultralydutdanning i 
Trondheim hvert år, med påfølgende bindingstid. Dette antallet er nå økt til to for å møte det 
økte behovet for ultralydjordmødre som følge av ny bioteknologilov, og for å dekke opp ledige 
stillinger ved naturlig avgang. Flere jordmødre er 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. Lav stillingsprosent på utlyste 
stillinger antas å ha en negativ innvirkning på rekrutteringen, og før sommeren innførte man 
årsplan i håp om å kunne tilby medarbeidere høyere stillingsprosent.  
 
Ved nyfødt intensiv er det ikke rapportert om faste vakante stillinger, men avdelingen har det 
siste året hatt 14 medarbeidere i foreldrepermisjon, og et høyt antall langtidssykemeldte. I 
nasjonale faglige retningslinjer for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger 
anbefales det at minst 60 prosent av stillingene i pleiegruppen bør bestå av spesialsykepleiere 
med tilleggskompetanse i nyfødtmedisin. I dag er dekningsgraden ca. 50 % ved seksjon nyfødt 
intensiv, noe som fører til et høyt arbeidspress på medarbeidere med spesialkompetanse. For 
å øke antallet spesialsykepleiere ved avdelingen har foretaket opprettet fire 
utdanningsstillinger på deltid for nyfødt intensivsykepleiere fra januar 2021. Dette er et 
samarbeid med Helse Vest RHF og Lovisenberg diakonale høyskole som sikrer desentralisert 
undervisning og praksisplasser lagt til rette for at sykepleierne gjennomfører studie på deltid.  
 
Innen de psykiatriske klinikkene har rekrutteringssituasjonen vært i bedring de siste årene 
når det gjelder sykepleiere og spesialsykepleiere. Pr. september 2021 har klinikken 11,60 
faste vakante årsverk for denne gruppen, mot 13,14 i september 2020. 
 
Leger og psykologer 

For leger er rekrutteringssituasjonen nå størst innen psykiatri, men også andre fagfelt har 
vakante stillinger. Klinikk psykisk helsevern voksne og Klinikk psykisk helsevern barn, unge 
og rusavhengige opplever store utfordringer med å rekruttere nok LIS-leger, overleger, 
psykologer og psykologspesialister. Foretaket opplever særlig en mangel på eksternt 
kvalifiserte søkere til overlegestillinger og psykologspesialister. Utfordringen gjelder også   på 
nasjonalt nivå. I Riksrevisjonens2 gjennomgang av de psykiske helsetjenestene, rapporterer 
over 60 prosent av poliklinikkene at de har ubesatte stillinger som skyldes 
rekrutteringsutfordringer. Det fremkommer at det er særlig utfordrende å rekruttere 
spesialister, og at poliklinikkene ofte taper kampen om arbeidskraft mot kommunene og 
private tjenesteutøvere som tilbyr høyere lønn.  
 
Rus- og psykisk helse var et satsingsområde for den avgåtte regjeringen, og er også presentert 
som et satsningsområde av ny regjering i Hurdalsplattformen. Ubesatte stillinger har en rekke 
konsekvenser for driften, og øker arbeidsbelastningen til medarbeiderne med 
spesialkompetanse. Det er påbegynt et arbeid for å opprette målrettede tiltak for å gjøre det 
mer attraktivt å arbeide som lege eller psykolog innen psykisk helsevern i foretaket. I fjor ble 
det innført rekrutteringstillegg for overleger med spesialisering i voksenpsykiatri, da Klinikk 
psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige opplevde særskilte rekrutteringsutfordringer. 
Videre er det besluttet at alle ledige stillinger, inkludert vikariat, for leger og psykologer i 

                                                        
2 Dokument 3:13 (2020−2021) (riksrevisjonen.no) 

https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2020-2021/psykiske-helsetjenester.pdf
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psykiatrien lyses ut som faste stillinger på klinikknivå.  
 
UiS har nylig sendt søknad til Nokut om å få opprette profesjonsstudium i psykologi. Et utvalg 
av representanter fra fag- og forskningsmiljøet ved UiS og Helse Stavanger HF har stått på for 
å utarbeide en søknad. En opprettelse av profesjonsstudium i psykologi vil ikke hjelpe på 
rekrutteringsutfordringen på kort sikt, men vil kunne bidra til bedre rekrutteringssituasjonen 
av psykologer på lengre sikt. 
 
Antall faste medarbeidere i en annen stillingskategori enn det stillingshjemmelen 
tilsier 
 
  Stillingshjemmel tilsier Ansatt i stillingskategori  Årsverk 2021 

Somatikk Spesialsykepleier (ABK) Sykepleier  33,1 

 Spesialsykepleier (nyfødt intensiv) Sykepleier 10,25 

 Intensivsykepleier Sykepleier 13,4 

  Jordmor Sykepleier  2,8 

Psykiatri Psykologspesialist Psykolog + 1 psykolog på lisens 13 

  Psykolog Psykolog på lisens 4  

SUM   76,55 

 

Det er innhentet informasjon fra klinikkene over antall faste medarbeidere i en annen 
stillingskategori enn det stillingshjemmelen tilsier. Informasjonen er avgrenset til å gjelde 
faste stillinger innen yrkesgruppene sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, leger og 
psykologer.  
 
På grunn av mangel på spesialsykepleiere har intensivavdelingen, avdeling for blod- og 
kreftsykdommer og nyfødt intensiv over tid ansatt sykepleiere i faste stillinger på grunn av 
mangel på spesialkompetanse. Det gis grundig opplæring til disse sykepleierne, og de 
oppfordres til å søke videreutdanning. Ved anestesi- og operasjonsavdelingen arbeider 
spesialsykepleierne svært selvstendig, og i disse spesialitetene er det ikke rapportert å være 
ansatt sykepleiere i stedet for en spesialsykepleiere.   
 
Innen psykiatri er det rapportert inn flere tilfeller hvor psykologer er ansatt fast i stedet for 
psykologspesialist, eller psykologer på lisens er fast ansatt i psykolog stillinger. På grunn av 
stor mangel på psykologer og spesialistkompetanse har man vært nødt til å tilby faste 
stillinger, og utdanne psykologene til spesialister.   
 
Blant stillinger som lege eller legespesialist er det ikke rapportert inn medarbeidere som er 
fast ansatt i en annen stillingskategori enn det stillingshjemmelen tilsier. Det er naturlig å 
midlertidig konstituere LIS-leger i overlegestillinger når de nærmer seg avslutning av 
spesialiseringsløpet, og i psykiatrien har man også tilfeller hvor det er ansatt LIS1 midlertidig 
i LIS3 stilling i påvente av turnus.  
 

INNSATSOMRÅDER 

Tiltak for å rekruttere og beholde relevant kompetanse er et viktige satsningsområde for 
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Helse Stavanger HF. Tilstrekkelig tilgang på personell med riktig kompetanse er avgjørende 
for at Helse Stavanger HF skal nå sine mål, og har både et HMS- og 
pasientsikkerhetsperspektiv.  
 
Rekruttere og beholde 
Å møte og knytte kontakt med studenter er et viktig rekrutteringstiltak. Helse Stavanger HF 
deltar jevnlig på relevante messer, konferanser og arrangerer informasjonsdager for å 
motivere studenter og lærlinger til å søke seg til foretaket. Det er et løpende samarbeid med 
flere utdanningsinstitusjoner, og foretaket er en sentral arena for læring i klinisk praksis. 
Bonusordning for studenter innen sykepleie, vernepleie og paramedic har vist seg å være et 
viktig rekrutteringstiltak, og det samme gjelder trainee-stillinger for sykepleiere. 
 
Det er fokus på at utlysnings- og rekrutteringsprosessen skal gjennomføres ryddig og 
tidseffektivt. Videre arrangerer alle klinikkene introduksjonssamlinger for å ta godt imot nye 
medarbeidere. Ved å være en god arbeidsgiver og arbeidsplass bygger foretaket et godt 
omdømme. I strategiplanen for Helse Stavanger HF omtales medarbeiderne som foretakets 
aller viktigste ressurs. Med det følger et ansvar for å ivareta, verne og utvikle de menneskelige 
ressursene i arbeidsforholdet. Et viktig fokusområde de neste årene vil være ekstern 
turnover, som et av fem risikoområder pekt på av Helse Vest RHF. Ekstern turnover har 
konsekvenser for kvalitet, økonomi og pasientsikkerhet. En kunnskapsbasert forståelse for 
hvorfor medarbeidere velger å slutte kan hjelpe foretaket å iverksette målrettede tiltak for å 
redusere denne risikoen. Avsnittene under presenterer områder som foretaket har arbeidet 
aktivt med det siste året, som har betydning for medarbeideres motivasjon, helse og 
arbeidsevne, som igjen påvirker organisasjonens evne til å rekruttere og beholde 
medarbeidere.   
 
Psykososial ivaretagelse av medarbeidere 

Pandemien har stor innvirkning på arbeidshverdagen til mange medarbeidere i Helse 
Stavanger HF. I styringsdokumentet for 2021 blir foretaket bedt om å videreføre tiltak for å ta 
vare på medarbeiderne på en god måte og ha særskilt oppmerksomhet på arbeidsmiljø og 
arbeidsforhold i lys av koronapandemien. Helseforetaket har rettet fokus på psykososial 
ivaretagelse av medarbeidere, slik at ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud vet 
hva de kan gjøre for å både ta vare på seg selv, medarbeidere og kollegaer. Det ble i slutten av 
2020 nedsatt en arbeidsgruppe som har laget en oversikt over 16 eksisterende tiltak som er 
relatert til psykososial ivaretagelse, samt at det ble foreslått nye tiltak. Tre av tiltakene det ble 
anbefalt å styrke er veiledning/refleksjon i grupper ledet av veiledere og prestetjenesten, 
simulering, og kollegastøtteordningen. Videre ble det utarbeidet en side på intranett som 
heter «psykososial ivaretagelse i en pandemi», hvor man blant annet kan finne 
støttefunksjoner i Helse Stavanger HF, undervisningsopplegg om normalreaksjoner ved 
stress, og «Idébanken» hvor man kan dele tips og ideer som kan bidra til et godt psykososialt 
arbeidsmiljø. Medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2021 viser oppløftende resultater ved 
flere avdelinger, 66% er helt enig og 20% er litt enig i at ved Helse Stavanger HF har ledere og 
medarbeidere støttet hverandre under pandemien.  
 
Systematisk HMS arbeid 
Et systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er en forutsetning for at medarbeidernes 
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kompetanse skal ha optimale betingelser for verdiskapning. Helse Stavanger har det siste året 
vedtatt nye HMS-mål for perioden 2021-2023, i arbeidet med å skapet et forsvarlig 
arbeidsmiljø som fremmer helse- og livskvalitet, trivsel og sikkerhet. Leder har ansvaret for å 
gjennomføre det systematiske HMS-arbeidet i nært samarbeid med verneombudet og øvrige 
medarbeidere. To viktige verktøy i det systematiske arbeidet er medarbeiderundersøkelsen 
ForBedring og de årlige HMS rundene, hvor man får kartlagt arbeidsmiljø og 
sikkerhetsarbeidet ved de ulike avdelingene. Videre er medarbeidersamtalen et viktig verktøy 
i arbeidet med å følge opp den enkelte ansatte, og har til hensikt å støtte medarbeiders 
utvikling av egne prestasjoner, avklare forventninger og videreutvikling. Det er samtidig en 
anledning til å ta opp ting som gir grunn til uro/bekymring, noe som kan skape et bedre 
grunnlag for et godt arbeidsmiljø. De neste årene vil arbeid med vold og trusler mot 
medarbeidere bli særlig fulgt opp, som et av risikoområdene identifisert av Helse Vest RHF 
sammen med helseforetakene. 
 
De siste årene har HMS-avdelingen og seksjon for arbeidstid jobbet sammen med 
vernetjenesten og de tillitsvalgte for å synliggjøre hvilke helsefremmende prinsipper en bør 
tilstrebe å etterleve når en lager arbeidsplaner. Foretaket jobber systematisk med 
arbeidstidsordninger, med tanke på å forebygge sykefravær og frafall, og at flere 
arbeidsplaner tar hensyn til helsefremmende faktorer. Våren 2021 startet foretaket opp to 
piloter i prosjektet «Der skoen trykker», som er en målrettet, systematisk og langsiktig 
metodikk for å forebygge og redusere sykefravær gjennom tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. 
«Der skoen trykker» er etablert av bransjeprogram IA sykehus, og metodikken tar 
utgangspunkt i de reelle utfordringene som medarbeidere opplever på den enkelte enhet 
innenfor sykehuset. Det legges vekt på partenes rolle og ansvar og hvordan man kan hente ut 
merverdien av et godt partssamarbeid i foretaket. Det planlegges oppstart med fire nye 
enheter i løpet av de kommende månedene.  
 
Høsten 2020 ble det besluttet å igangsette arbeid med å evaluere og revidere rutinene for 
varsling og konflikthåndtering. Arbeidsgruppen sitt overordnede mål var å skape 
retningslinjer som er i tråd med, og underbygger Helse Stavanger HF sin overordnede 
målsetting om at det oppleves, og er trygt og forutsigbart å si fra om kritikkverdige forhold. 
Arbeidet har blant annet avdekket at det er behov for økt kompetanse på temaene 
konflikthåndtering, varsling av kritikkverdige forhold, og forebygging og håndtering av 
trakassering. Helse Stavanger har per i dag et heldags kurs i konflikthåndtering som er 
obligatorisk for ledere, verneombud og tillitsvalgte. Dette kurset handler hovedsakelig om 
håndtering og saksbehandling dersom en konflikt oppstår, og i mindre grad om forebygging. 
For å være en attraktiv arbeidsgiver må foretaket organisere og legge arbeidet til rette for et 
forsvarlig arbeidsmiljø. Det vil fremover være særlig fokus på å øke lederes kompetanse for å 
gjøre de i stand til å ta fatt i konflikter på et tidlig nok tidspunkt, slik at det ikke får utvikle seg 
til trakassering og uforsvarlig arbeidsmiljø. Det er behov for systematisk tilnærming til 
kartlegging og risikovurdering av organisatoriske og psykososiale risikofaktorer, og det 
anbefales at alle medarbeidere minimum en gang per år skal ha medarbeidersamtale med sin 
leder. Denne prosessen er forventet å generere merverdi og flere positive nytteeffekter for 
Helse Stavanger HF, blant annet tryggere medarbeidere og ledere, økt forutsigbarhet og 
positivt omdømme. Videre har foretaket i 2021 iverksatt kommunikasjonstiltak knyttet til 
tilbakemeldingskultur, for at det skal oppleves trygt og positivt å utveksle tilbakemeldinger. Å 
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gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger er grunnleggende for et godt arbeidsmiljø og 
sikkerhetskultur.  
 
 
Heltidskultur 
I styringsdokumentet for 2021 blir Helse Stavanger HF bedt om å etablere og ivareta 
heltidskultur. Det pågår et arbeid for å øke andelen heltidsstillinger i foretaket, og det vil være 
et prioritert området i året som kommer. Fra våren 2020 ble det besluttet at foretaket ikke 
skal lyse ut stillinger på under 50 %, unntaket er helgestillinger som skal lyses ut på minimum 
20 %. De siste 10-15 årene har det vært gjort flere forsøk og tiltak for å øke andelen faste og 
hele stillinger i helse- og omsorgssektoren. Forskning har vist at frivillig deltid utgjør den 
største barrieren mot å utvikle heltidskultur i helse- og omsorgssektoren. I Fafo-rapport 
«Heltids- og deltidsansettelser i sykehusene»3 konkluderes det med at en turnusmodell som 
baserer seg på 7-8 timers dag- og kveldsvakter og arbeid hver tredje helg, ikke kan brukes 
dersom målet er å utvikle en heltidskultur der heltidsandelen blant helsefagarbeidere og 
sykepleiere er på over 80 prosent. En slik løsning vil i tilfelle representere en betydelig 
rekrutteringsutfordring sett i lys av den demografiske utviklingen og tilgangen til 
helsepersonell for helsetjenestene totalt fremover i tillegg til at den vil bli svært kostbart for 
foretaket. Samtidig vises det til at ledere som ønsker å utvikle heltidskultur må sette enkle og 
oppnåelige delmål og ha en ganske lang tidshorisont for når målene om heltidskultur kan 
realiseres.  
  
Alle medarbeidere, faste og midlertidige, som har en samlet stillingsprosent under 100 % blir 
bedt om å registrere om de ønsker høyere stillingsprosent eller ikke i systemet 
Heltidsmodulen. Ved å registrere seg i Heltidsmodulen gir de lederen sin en bekreftelse på at 
de ønsker/ikke ønsker høyere samlet stillingsprosent. Det blir lagt ut informasjon om dette på 
intranettet to ganger i året. Medarbeidere som ønsker høyere stilling i avdelingen har dialog 
med sin leder, og der en ser at det er mulig i forhold til drift økes stillingene før evt. ledig 
stilling lyses ut. Hovedtillitsvalgt er alltid med i disse prosessene. Sykepleiere og 
helsefagarbeidere som ønsker 100% stilling blir i tillegg informert om mulighet for kombinert 
stilling ved bemanningssenteret. Høsten 2021 gikk man gjennom alle medarbeidere som har 
registrert seg som ufrivillig deltid i Heltidsmodulen. Etter gjennomgangen ser man at flere 
ønsker høyere stilling ved avdelingen de arbeider, men ikke i foretaket.  
 
 
Inkludering og mangfold 

Regjeringen lanserte 20. juni 2018 en inkluderingsdugnad, hvor hovedma lsettingen er økt 
yrkesdeltakelse. Helse vest RHF besluttet på ledermøte 7.juni at inkluderende rekruttering 
skal være et satsningsområde i 2021. Hovedmålet er å øke yrkesdeltaking, og et av målene er 
at minst fem prosent av nye tilsatte skal være personer med lengre opphold fra arbeidslivet 
eller nedsatt funksjonsevne. Inkludering skal være tema i møter med FAMU, tillitsvalgte og 
vernetjenesten. Som del av arbeidet er det publisert e-læringsprogram for inkluderende 
rekruttering, som skal være en del av lederopplæringen i foretaket.  
 

                                                        
3 Heltids- og deltidsansettelser i sykehusene | Fafo-rapport 2021:01 

https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/heltids-og-deltidsansettelser-i-sykehusene


 

12 
 

Utenlandsk arbeidskraft er en viktig ressurs for Helse Stavanger HF, både fordi disse 
medarbeiderne bidrar til å dekke et nødvendig behov og fordi de er en verdifull del av 
mangfoldet. I 2020 var 23 % av medarbeiderne i Helse Stavanger HF ikke norske 
statsborgere, stabilt med tallet fra året før. Helse Stavanger HF har høyest prosentandel av 
utenlandske arbeidstakere blant helseforetakene i Helse Vest RHF, to prosent høyere enn 
gjennomsnittet for foretaksgruppa. 
 
Oversikten under er basert på en punktmåling som tar utgangspunkt i Arbeidsgiver- og 
arbeidstakerregisteret fra NAV: 
 

 
 

Ledermobilisering og lederutvikling 

Ledermobilisering og lederutvikling er et viktig satsingsområde og rekrutteringsverktøy for 
foretaket. I et helseforetak er det mange ledere som har en utdanning som er relatert til andre 
funksjoner og oppgaver enn kjernen i selve lederrollen. Dette kan resultere i at en mangler en 
enhetlig faglig referanseramme i vurderingen av hva som er godt lederskap. Dette vil få 
konsekvenser for i hvilken grad medarbeidere blir ivaretatt i Helse Stavanger HF, og for deres 
trivsel. Helse Stavanger HF tilbyr en rekke ulike lederutviklingsprogram for ledere på ulike 
nivå i organisasjonen. Fra og med høsten 2021 er alle programmene satt i gang etter 
utsettelser som følge av pandemien. Under pandemien har det vært et spesielt fokus opp mot 
lederne på det psykososiale arbeidsmiljøet.  
 
I Helse 2035 – strategi for Helse Vest RHF er en overordnet målsetning at det skal rekrutteres 
og utvikles ledere som kan håndtere utfordringene som kommer, og som legger grunnlaget 
for et velfungerende arbeidsmiljø der hver enkelt opplever å være en viktig del av helheten i 
Helse Vest RHF. For å møte utfordringene som kommer, er god og tydelig ledelse en 
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nøkkelfaktor. Veien til god ledelse starter med rekruttering av gode lederkandidater både i 
form av faglige og personlige kvalifikasjoner. Den 6. oktober var det oppstart av 
ledermobiliseringsprogrammet (kull 7) med 27 lederkandidater og 8 veiledere fra egne 
rekker. Målgruppen er medarbeidere fra alle faggrupper i Helse Stavanger HF som har 
interesse og potensial for ledelse. Målet er at flere av våre medarbeidere skal velge ledelse 
som karrierevei.  
 
Ivaretagelse, oppfølging av og støtte til lederne er en nødvendig del av et helhetlig lederskap. I 
nasjonal plattform for ledelse i helseforetaket understrekes betydningen av at 
førstelinjeledere får en strukturert innføring i lederrollen, og en grundig opplæring i 
grunnleggende systemer og verktøy for å styre og lede virksomheten. Ved Helse Stavanger HF 
gjennomføres det introduksjonssamlinger for nye ledere tre ganger i året, etter behov. I høst 
er det påmeldt 45 nye ledere, fordelt på tre samlinger.  
Høsten 2020 startet et nytt felles topplederprogram for kommune- og 
spesialisthelsetjenesten. I oktober 2021 var kull 2 i gang. Programmet skal bidra til at 
kommune- og spesialisthelsetjenesten har toppledere som aktivt bidrar til at pasientene 
opplever en koordinert helsetjeneste uavhengig av organisasjon, nivå og 
finansieringsmodeller.  
 
Fra 26. januar 2022 tilbyr Helse Vest RHF i samarbeid med de andre helseregionene i landet 
et nytt regionalt topplederprogram for ledere i vår region. Et av hovedmålene med 
programmet er å bidra til å utvikle ledere som er i stand til å møte fremtidens utfordringer i 
Helse-Norge og styrke leder kapasiteten i regionen. Gjennom fem samlinger av tre dager vil 
deltakerne introduseres for sentrale problemstillinger knyttet til hva som skal til for å skape 
en bedre helsetjeneste på tvers av enhet og organisasjon. Deler av programmet er lagt opp 
som ferdighetstrening der du får prøvd ut nye virkemidler under observasjon og veiledning. 
 
Alle lederprogrammene blir forbedret, justert og kvalitetssikret hvert år for å gi lederne gode 
relevante lederprogram/verktøy. Nye SUS stiller store krav til at lederne må kunne involvere 
medarbeidere og motivere de for endring, kontinuerlig forbedring og resultatoppnåelse. I det 
Lokale lederutviklingsprogrammet (LLUP), i det Regionale topplederprogrammet og i det 
Nasjonale topplederprogrammet, er det gjort justeringer for å ivareta dette på en god måte. I 
tillegg er det fokus på å dyktiggjøre alle nye og 24 erfarne veiledere gjennom økt kunnskap, 
erfaringsdeling og kvalitetsoppfølging. Etter endt lokalt lederutviklingsprogram våren 2022, 
er det ønskelig å gi et utvidet tilbud innen tverrfaglig gruppeveiledning og mentoropplæring.  


