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En bevisst, systematisk og strategisk satsing på kompetanse er viktig for at 
kommunene skal lykkes både som samfunnsutvikler og som velferdsprodusent
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1. Innledning 
Kompetanseplanen inngår i kommunens planarbeid, og skal ha en tydelig forankring i budsjettarbeid 
og økonomiplan. Planen skal gjelde for perioden 2022 – 2034, med revidering etter hvert 
kommunevalg. En strategisk plan for kompetanse skal være kommunens styringsdokument og 
retningsgivende for utviklingen av kompetanse i områdene som Helse og velferd favner, samt Tiltak 
for funksjonshemmede i Familiens Hus. Formålet med planen er å vise retning for disse områdene i 
samsvar med lovverk, lokale og nasjonale føringer. Planen skal gjøre rede for dagens situasjon og 
synliggjøre de utfordringer kommunen står overfor de kommende årene, samt skissere 
kompetansebehovet på kort og lang sikt.  

Strategisk kompetansestyring vil si planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre 
virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå definerte mål (Linda Lai 
2013). For å lykkes med strategisk kompetanseledelse, kreves en god forankring hos kommunens 
ledelse og i kommunens arbeidsgiverstrategi (ks.no). Riktig og god kompetanse bidrar til å sikre 
kommunen kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse og godt omdømme som en attraktiv 
arbeidsplass. 

En bevisst, systematisk og strategisk satsing på kompetanse er viktig for at kommunene skal lykkes 
både som samfunnsutvikler og som velferdsprodusent. Kommunen skal ha oversikt over 
kompetanse- og opplæringsbehov, sett opp mot tjenestemottakernes behov og de oppgavene som 
skal løses. 

Planen er utarbeidet av en tverrfaglig sammensatt gruppe, og tillitsvalgte fra to 
arbeidstakerorganisasjoner har deltatt. Arbeidsgruppen har bestått av: 

• Katrin Markusdottir (institusjoner og omsorgssentre), leder  
• Karianne Naas Vestavik (rådgiver helse og velferd), sekretær  
• Benedikte Robinson (personalavdelingen) 
• Monica Sortehaug (bo og habilitering) 
• Torunn Grønseth (hjemmetjenestene) 
• Elisabeth Dyrhaug (Familiens Hus) 
• Tor Gunnar Johansen (hovedtillitsvalgt Fagforbundet) 
• Theresa Iversen/Elisabeth Hagerup (hovedtillitsvalgte Norsk sykepleierforbund) 

Kompetanseplanen vedtas av administrasjonsstyret, og legges frem som orienteringssak i 
hovedutvalget for helse, sosial og omsorg. 

Definisjon av begrepet kompetanse 
 

Kompetanse er de samlede kunnskapene, ferdighetene, evner 
og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner 
og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. 

Linda Lai 

Kompetanse kan også defineres som evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete 
situasjoner. Det inkluderer en persons kunnskap, ferdigheter, holdninger og erfaringer, og hvordan 
disse brukes i samspill. 



Man kan dele kompetanse inn i mange deler, både det du tilegner deg bevisst og ubevisst. Det er satt 
opp skjematisk for å gi oss en viss oversikt.  

Kunnskap Ansattes innsikt, viten og kjennskap, ofte med bakgrunn i utdanning og 
erfaring. Teoretisk, praktisk og erfaringskunnskap. 

Ferdigheter Handler om å kunne gjøre oppgaver i praksis, kunne motivere, 
samarbeide eller skape tillit hos andre. Ha gjennomføringskraft, ta 
avgjørelser og kunne analysere behov.  

Evner Ansattes personlige egenskaper og talent. Det å kunne fremstå som 
troverdig, omgjengelig og med naturlig autoritet. 

Holdninger Den ansatte sine meininger, tro, vilje og innstiling. Kommer ofte til  
uttrykk gjennom indre motivasjon, samarbeidsvilje og ansvarsfølelse.  

Faglig kompetanse Den formelle og realkompetansen som kreves for å utføre en funksjon 
eller tjeneste med ønsket kvalitet. 

Lederkompetanse Evnen til å veilede, motivere, utvikle, planlegge og organisere. Stimulere 
til kompetansemobilisering, fleksibilitet og innsats utover minstekrav. 

Personlig kompetanse 
 

Lojalitet, ansvarsfølelse og evnen til å være fleksibel. 

Realkompetanse Kunnskaper og ferdigheter skaffet gjennom utdanning og/eller 
kurs/sertifiseringer, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller 
fritidsaktiviteter. 

Sosial kompetanse 
 

Evnen til å samarbeide og formidle. 

Handlingskompetanse Er evnen til omsette bestilling til handling, vurderingsevne og være 
resultatorientert. 

Tverrfaglig kompetanse Det skjer en integrasjon av andre faggruppers grunnlag og viten, og ny 
viten og nye holdninger oppstår. Dessuten vil medlemmene i det 
tverrfaglige samarbeidet ha oversikt over helheten, men holde en høy 
grad av faglighet innen hver sin yrkesgruppe 

Endringskompetanse En strategisk kompetanse som øker organisasjonen sin mulighet for 
omstilling og nyskaping. 

Kompetansebehov 
 

Kompetansen man mangler og som man mener å ha behov for. 

Taus kompetanse Kompetanse som man ikke vet eller tenker over at man har. Tas som en 
selvfølge, men har glemt hvordan man har lært. Vanskelig å sette ord på. 

Relasjons- og 
samarbeidskompetanse 

Skape tillit, være imøtekommende, skaper profesjonelle relasjoner og 
bidrar positivt i arbeidsfellesskapet. Deler sin kunnskap med andre. 

Digital- og teknisk 
kompetanse 

Tilegner, nyttiggjør og deler kunnskap om verktøy, teknologi, metoder, 
prosesser og utstyr. 

Organisasjonskompetanse Kjenner til Hustadvika kommune og det offentlige systemet. Kunnskap 
om våre verdier, mål og etiske retningslinjer. Bruker denne kunnskapen 
til å handle hensiktsmessig og samhandle tverrfaglig. Forståelse for, og 
aksept for sin egen og andre sine roller. 

Refleksjonskompetanse Reflekterer over egne handlinger og utvikling, og bidrar med refleksjon i 
arbeidsfellesskapet. 

Veiledningskompetanse Veiledning er en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess 
rettet mot å styrke studentenes og andre medarbeideres 
mestringskompetanse gjennom dialog og praksis. 
Veiledningskompetanse er ferskvare og krever livslang læring og 
praktisering for å opprettholdes. 

 

 



Organisasjonskart for kommuneområdet helse og velferd 

Kommunalsjefområdet Helse og velferd består av 16 enheter, samt kommunalsjefens stab. 

Kommunalsjef 
Eidem Stab: Kjøkkentjenesten 

Holalia, Hestehovvegen 14, 
Setbakken 

Forvaltningskontor 
Kommuneoverlege 

Organisasjonsutvikler 
Rådgiver 

Fræna sjukeheim og 
omsorgssenter 

Haukås NAV Bøtunet omsorgssenter 

Knausvegen Enhet for integrering Eide sykehjem 

Hestehovvegen 38 Helse og mestring Lundhaugen omsorgssenter 

Mikalmarka Hjemmetjenesten Auretunet omsorgssenter 
Dette er organiseringen pr 01.01.2022, og endringer kan skje i løpet av planperioden. 

I tillegg til enhetene i Helse og velferd, omfatter kompetanseplanen også Tiltak for 
funksjonshemmede som er en avdeling i Familiens Hus (som tilhører kommuneområdet oppvekst, 
kultur og kunnskap). 

 

2. Føringer og målsetting for kompetansearbeidet 
 

I planperioden blir det behov for å jobbe helhetlig og på 
nye måter med utgangspunkt i tjenestemottakeren som 
ekspert på eget liv. På kommunenivå krever dette analyse 
av situasjonen, innovasjon og utvikling både når det gjelder 
tjenestetilbudet, men også gjennom helhetlig planlegging 
av behov for kompetanse og rekruttering.  

Fire viktige mål for kommunen er å: 

• Beholde: sørge for høyere andel heltidsstillinger, 
god sykefraværsoppfølging, god oppfølging av nyansatte og årlige medarbeidersamtaler 

• Utvikle: Skape en lærende organisasjon, legge til rette for relevant videreutdanning, utvikle 
og gjennomføre kurs, delta i læringsnettverk og skape arenaer for kompetansedeling 

• Rekruttere: Ansette personell med kompetanse, utdanning og motivasjon som kreves for 
stillingen og som er nødvendig for å kunne gi brukerne gode helhetlige tjenester 

• Benytte: Organisere arbeidet slik at eksisterende kompetanse benyttes av hele 
organisasjonen på best mulig måte, samtidig som ansatte skal få anvende sin kompetanse 

2.1. Lovverk og nasjonale føringer  
Arbeidsmiljøloven (AML) har bestemmelser som setter krav til opplæring og kompetanseutvikling. 
AML forutsetter at den enkelte gis mulighet til både faglig og personlig utvikling i sitt arbeid. Videre 
skal det gis tilstrekkelig med informasjon og opplæring slik at arbeidstakeren er i stand til å utføre 
arbeidet når det skjer endringer som berører personens arbeidssituasjon. Bestemmelsene skal påse 
at de ansatte skal kunne mestre utfordringer som følger av for eksempel innføring av ny teknologi 
eller nye systemer for databehandling. 
 



Andre sentrale lover tilknyttet kompetanse innen helse og 
velferd er blant annet Folkehelseloven, Helse- og 
omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, 
Psykisk helsevernloven, Helsepersonelloven, Hovedavtalen, 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, NAV-loven og 
Integreringsloven. 
 
Ifølge hovedtariffavtalens kap 3, punkt 3.3, har arbeidsgiver 
ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere 
kommunenes kompetansebehov. På denne bakgrunn og 
etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en 
plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.  
Sentrale føringer er blant annet stortingsmelding 11 (2020-
2021), som omhandler kvalitet og pasientsikkerhet, 
beskrives et økt behov for stadig mer avansert og 
tverrfaglig helsehjelp. Dette skyldes blant annet nye 
brukergrupper med behov for mer omfattende og 
sammensatte tjenester. For eksempel er det behov for økt 
kompetanse innenfor områder som ernæring, psykisk helse, rus, habilitering/rehabilitering, hjelp til 
egenmestring, forebygging og helsefremmende arbeid. En høy andel fagutdannede i de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene er med på å sikre kvalitet og pasientsikkerhet.  
 
I følge Helsepersonelloven har hver enkelt ansatt plikt til å holde seg oppdatert i sitt fagområde. Det 
er viktig at Hustadvika har ansvarlige medarbeidere som på eget initiativ holder seg faglig oppdatert, 
og som har kunnskap om det som skjer i kommunen. Likeledes forventes det at medarbeiderne har 
kunnskap om gjeldende planer, om lovverket tjenestene vi yter blir hjemlet i osv.  
 
Som helsepersonell, er en forpliktet til å alltid handle i tråd med de til gjeldende myndighetskrav 
(lover forskrifter, internasjonale konvensjoner, retningslinjer som regulerer både organisering, 
ledelse og faglige krav for utøvelse av helsehjelp). Ledere har et spesielt ansvar for å sikre at krav 
pålagt i lover og forskrifter blir etterlevd. Virksomheten må organiseres slik at helsepersonell blir i 
stand til å overholde sine lovpålagte plikter om faglig forsvarlig yrkesutøvelse. 
 
Krav om forsvarlighet er hjemlet i helsepersonelloven § 4 om forsvarlighet, og i § 16 om organisering 
av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, samt i helse- og omsorgstjenestelovens kap 4 om 
krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet. 
 

Kompetanseløft 2025 
Målet med Kompetanseløft 2025 er å bidra til en faglig sterk tjeneste, og sikre at den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten har tilstrekkelig og kompetent bemanning. 

Gode helse- og omsorgstjenester skapes når pasienten og brukeren møter personell med høy faglig 
kompetanse og faglig bredde, når det er flest mulig ansatte i hele og faste stillinger og god 
kontinuitet i bemanningen. Et godt samspill mellom pasienten og personellet er også avgjørende.   
Systematisk satsing på kompetanse er avgjørende for måloppnåelse og verdiskapning. Strategisk 
kompetanseledelse innebærer planlegging, gjennomføring og tiltaksevaluering for å sikre at 
kommunen og den enkelte medarbeider har og nyttiggjør kompetanse (Statsbudsjettet 2021 Prop. 1S 
(2020-2021)). 

  



Heltid 
KS har sammen med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta og FO, signert en felles erklæring 
om «Det store heltidsvalget». Gjennom erklæringen har partene forpliktet seg til å jobbe sammen 
om å redusere deltidsarbeid og utvikle heltidskultur i helse- og 
omsorgssektoren i kommunene. 

En heltidskultur er avgjørende for å: 

• Sikre kvalitet i tjenestene 
• Fremme kommunene som en attraktiv arbeidsgiver også i 

fremtiden 
• Utnytte ubenyttet, kompetent arbeidskraftpotensiale 
• Fremme et godt og lærende arbeidsmiljø, noe som frigir tid 

til ledelse 

Leve hele livet 
Leve hele livet er en kvalitetsreform, og målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre 
livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, 
aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.  

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god 
hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke 
sin kompetanse i tjenestene. Hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og 
innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og 
måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.  

CRPD  
FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsett funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å 
motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Den skal sikre respekt for de gjeldende 
sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
FNs mål med CRPD er at funksjonshemmede skal kunne leve selvstendige liv og kunne delta fullt ut 
på alle livets områder. Gjennom å ratifisere CRPD har Norge forpliktet seg til å jobbe for at 
funksjonshemmede skal få tilgang til det fysiske miljøet, til transport, til informasjon og 
kommunikasjon på lik linje med andre  
 

2.2. Lokale føringer 
De kommunale tjenestene skal omfatte nødvendig helsehjelp, forebyggende tjenester og tjenester 
som skal bedre livskvaliteten for kronisk syke. Oppmerksomheten skal i større grad rettes mot de 
som står i fare for å falle utenfor samfunnet, og/eller utvikle sykdom, og det skal settes inn 
forebyggende tiltak.  Folkehelseperspektivet skal prege all kommunal planlegging. 

Kommuneplanens samfunnsdel i Hustadvika sier blant annet at vi skal sørge for at kommunens 
medarbeidere og ledere har oppdatert fag- og forbedringskompetanse. Det er utarbeidet et sett med 
verdier som skal gjelde for alle ansatte og folkevalgte i vår kommune, og som kalles IDAR. 
 
 
IDAR 
Hustadvika kommune forvalter felleskapets verdier. Det stilles derfor høye krav til den enkelte 
ansatte sine etiske holdninger og integritet. Alt arbeid vi gjør skal bygge på og være preget av 



grunnverdiene i våre etiske retningslinjer, som er forkortet til IDAR. Både folkevalgte og ansatte skal 
alltid ha IDAR med i hverdagen. 
 

Imøtekommende: Vi i Hustadvika kommune er sørvisinnstilte og fleksible. Vi skal møte 
tjenestemottakere, innbyggere og kollegaer med profesjonell interesse på en høflig måte. Som 
folkevalgte og ansatte er vi klar over det ansvaret hver og en av oss har for å skape et godt 
arbeidsmiljø. 
 
Dyktige: Ansatte i Hustadvika kommune er profesjonelle. Det innebærer at vi er faglig oppdaterte 
på egne arbeidsområder og at vi søker utvikling og samarbeid. Folkevalgte i Hustadvika kommune 
gjør seg godt kjent med sakene de behandler, slik at de er i stand til å gjøre vedtak som er til beste 
for kommunen og innbyggerne innenfor gjeldende rammer og regelverk.  
 
Ansvarlige: Vi i Hustadvika kommune har hver og en et ansvar for å medvirke til at Hustadvika 
kommune lykkes i å løse samfunnsoppdraget sitt. Dette innebærer å være lojal mot avgjørelser 
som er tatt, å være effektiv og benytte kommunen sine ressurser best mulig. Vi er bevisst ansvaret 
vårt om å medvirke til et positivt omdømme for Hustadvika kommune. Grunnlaget for lojalitet er 
gode prosesser og medvirkning i forkant.  
 
Respektfulle: Vi i Hustadvika kommune viser respekt for alle vi møter i arbeidet vårt. Dette er 
avgjørende for en god og konstruktiv dialog og et godt samarbeid. 

 

Forebyggings- og mestringstrappen 
Sentrale føringer tilser at oppgavene skal løses med BEON-prinsippet (beste effektive omsorgsnivå), 
og at det skal være fokus på forebygging.  Modellen under viser ulike tjenestenivå, fra det generelle 
arbeidet som fremmer helse rettet mot hele befolkningen, til individuelt utmålte tjenester til 
mennesker med omfattende tjenestebehov. Lykkes kommunen med målrettet arbeid på hovedtrinn 
A, B og C, kan det bidra til et mer aktivt og selvstendig liv over lengre tid. Ressursbruken rettet mot 
enkeltpersoner vil være økende fra hovedtrinn A mot hovedtrinn D. 

 

Det er viktig med fokus på nederste del av trappa for at innbyggerne skal opprettholde god helse 
lengst mulig. Lengre opp i trappa skal vi sikre gode tjenester ved hjelp av riktig kompetanse. Dersom 
vi skal lykkes, forutsetter det at vi har riktig og tilpasset kompetanse på alle trinn. 



Plan for helse og velferd  
Plan for helse og velferd er ment å være et styrende dokument for aktivitet og tjenester i området 
helse og velferd, et verktøy både for det daglige og langsiktige arbeidet i tjenestene. Den skal danne 
grunnlag for virksomhetsplaner og andre politiske planer. Planen skal være kommunens 
styringsdokument og retningsgivende for utviklingen av områdene som Helse og velferd favner, samt 
tjenester ytt av Tiltak funksjonshemmede i Familiens hus. Den skal gjøre rede for dagens situasjon og 
synliggjøre de utfordringer kommunen står overfor de kommende årene, samt skissere behov på kort 
og lang sikt.   
Det er et mål å utvikle tjenester som er helsefremmende og som tar utgangspunkt i brukerens 
perspektiv. Erfaringer viser at aktiv deltakelse i utforming av egne mål, øker motivasjon og styrker 
egenmestring. Planen legger føring for kompetanse behovet i årene fremover.  
 
Heltid 
Vi har etter vedtak 16/2021 i hovedutvalget for helse, sosial og omsorg den 20.10.2021, forpliktet oss 
til å arbeide for å øke andelen heltidsstillinger. Dette arbeidet starter i 2022, og det vil utarbeides en 
lokal avtale og handlingsplan. 

2.3. Kompetanseplanens målsetting 
Vi skal ha oversikt over eksisterende kompetanse, treffe med prioriteringer og tiltak, gi gode 
tjenester og bedre rekruttering. Målsettingen er å være proaktiv og gjøre enhetene bedre i stand til å 
møte fremtidens helse- og mestringsutfordringer, kompetansebehov og behov for fleksible og 
tverrfaglige tjenester der våre ansvarlige og bevisste medarbeidere vektlegger og synliggjør etikk og 
holdninger, kunnskap, ferdigheter og evner i møte med tjenestemottakeren, kollegaer og pårørende. 

Riktig kompetanse bidrar til å nå målet om å sette innbyggerne i stand til å mestre, men også de 
ansattes mulighet til å mestre sitt arbeid innen helse og velferd. For å nå dette målet, er det en 
forutsetning at vi har ansatte med riktig kompetanse. Vi skal dreie tankegangen fra å hjelpe og pleie 
til å legge til rette for mestring og aktivitet, og kommunene skal løse stadig mer komplekse oppgaver. 

Hustadvika kommune skal sørge for at det er tydelige planer, definerte roller og understøtte at 
personell med spesifikk kompetanse kan brukes på tvers av tjenesteområder. Kompetanseplanen 
skal bidra til å gi følgende effekter for Helse og velferd: 

1. Sikrer tjenestemottakerne rett hjelp til rett tid, på rett sted, utført av personell med 
rett kompetanse 

2. Alle ansatte har: 
a. den kompetansen de trenger for å kunne yte forsvarlige tjenester 
b. en faglig og personlig utvikling som gir jobblyst 
c. en opplevelse av et arbeidsmiljø og en kultur som er utviklende og fremtidsrettet, 

og som stimulerer til fortsatt å være en aktiv og engasjert medarbeider 
3. Blir oppfattet som en attraktiv arbeidsgiver 
4. Vi har tilgang på kompetent personell og nok kompetanse til at enhetene i Helse og 

velferd kan løse sine oppgaver 
5. Enhetene har god oversikt over avgang og tilgang på kompetanse 
6. Vi har god kunnskap om hva slags kompetanse vi vil trenge i økonomiplanperioden 

utfra tjenestemottakernes behov 
7. Vi har en god oversikt over hvordan kompetanse blir brukt i enhetene og totalt i helse 

og velferd 
8. Vi har et oppdatert styringsverktøy for forvaltning av kompetanse 



2.4. Utfordringsbildet 
Kommune Norge står i årene fremover overfor betydelige utfordringer med å møte brukernes behov 
for bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester med tilstrekkelig 
og kompetent personell. De fire hovedutfordringene er:  

• Knapphet på helse- og sosialfaglig personell. 
• Mangel på kompetanse og kunnskapsgrunnlag. 
• For lite brukermedvirkning, tverrfaglighet, samarbeid og 

samhandling. 
• Svakheter i ledelsen, planleggingen og organiseringen av 

tjenestene. 

Krav til primær helsetjenesten om behandling, rehabilitering og 
habilitering av stadig mer kompliserte tilstander, krever spesialisert 
kunnskap i kommunen, flere behandlinger og helsetjenester skal ytes i 
hjemmet.  

Mange forhold påvirker hvordan det bør jobbes med rekruttering og kompetanse. Endringer i 
samfunnsoppdraget, tjenestetilbudet, krav om tverrfaglig samhandling, demografisk utvikling, 
alderssammensetning blant ansatte, ledige stillinger, ønsket og uønsket deltid, lav arbeidsledighet, 
bruker- og medarbeiderundersøkelser, økonomisk handlingsrom m.m., er medvirkende momenter. 
Slike endringer kan, i tillegg til å påvirke kompetansebehovet i tjenestene, også stille krav til 
arbeidsformer og sammensetning mellom personellgruppene og organisering av tjenestene. 

Rekruttering av kvalifisert personell er allerede og vil bli en stor utfordring i årene som kommer. Vi 
ser en stadig sterkere endring/dreining i oppgavene til kommunene ved et større omfang og mer 
kompliserte tjenester innen blant annet rus og psykiatri. Det blir dessuten flere eldre, noe som betyr 
at flere utvikler demens.  

Norske kommuner melder om stor mangel på livsviktig kompetanse og at det spesielt er utfordrende 
med rekruttering av sykepleiere. Kommunen må ha større fokus på å oppfordre og tilrettelegge for at 
ansatte øker sin kompetanse med utdanning innen blant annet sykepleie og vernepleie, i tillegg til 
spesialisering både på høgskole og fagskole nivå i geriatri, psykisk helse og rus, hverdagsmestring, 
ernæring, palliasjon mm.  

Interne og eksterne kurs, e-læring og ABC-utdanninger skal være på dagsorden og godt planlagt i 
enhetene. Brukers behov skal være i sentrum for all opplæring og kompetanseheving. Vi ser en 
økning av tiltak i private hjem og brukerstyrt personlig assistanse, og kompetanseheving på disse 
områdene må være i fokus fremover.  

Det er viktig at kommunen har en plan for rekruttering av leger, både fastleger og institusjonsleger 
(tilsynsleger). Studier viser at personer som ikke har samme fastlege over tid, har større risiko for 
legevaktbesøk, akutte sykehusinnleggelser og tidligere død. Fastlegekrisen har de siste årene fortsatt 
å vokse i hele landet, og det gjelder også vår kommune.  

Helsetjenester for barn og unge er delt mellom to kommuneområder, henholdsvis Helse og velferd 
og Oppvekst, kultur og kunnskap. Likeledes er tjenesteproduksjonen i Tiltak funksjonshemmede i 
Familiens Hus (oppvekst, kultur og kunnskap) i stor grad den samme som i bo og habilitering og 
hjemmetjenesten (helse og velferd). Dette kan medføre utfordringer med optimal ressursbruk, 
samordning, stabilitet og kontinuitet i tjenestene. 



Vi har, som de fleste kommuner i Norge, mange deltidsstillinger. Dette er en konsekvens av 
endringen som ble gjort i 1987 da ansatte gikk fra å jobbe annenhver helg til hver tredje helg. Dette 
utløste et behov for mange små stillinger for å kunne dekke behovet for tjenester i helgene. Dette ser 
vi er en stor utfordring for tjenestene våre. Med mange ansatte i reduserte stillinger, blir 
kontinuiteten dårligere, lederspennet blir større, og kvaliteten på tjenester og ledelse kan bli 
dårligere. Det er også en utfordring med den ønskede deltiden, for mange ønsker faktisk å jobbe i 
redusert stilling av ulike årsaker.    

Vi har kartlagt fordeling av kompetanse, gjennomsnittlig stillingsstørrelse, og hvor mange som antas 
å slutte som følge av oppnådd pensjonsalder innen utgangen av 2024. Da er ikke ansatte som vil 
slutte på grunn av overgang til annen jobb tatt med. Disse tre områdene vi har kartlagt, vil være 
utfordrende for oss i årene som kommer, men vil også gi oss noen muligheter. 

 

3. Dagens situasjon  
Vi ser at vi har mye og god kompetanse, men vi har behov for en oversikt og verktøy for å sikre at 
den blir brukt på riktig sted og til riktig tid. Vi ser også et behov for at noe av den (spesialiserte) 
kompetansen vi har, bør benyttes til fordel for økt samhandling på tvers av fagområder og tjenester.  

De mest sentrale rammebetingelser for kompetanse og utviklingen av denne, er den økonomiske 
situasjonen kommunen til enhver tid er i, samt tilgang på nødvendig kompetanse. Og nettopp det 
siste kan bli svært utfordrende i årene som kommer. Samtidig som vi får en større andel innbyggere 
som er ferdig med arbeidslivet, vil andelen av de som er i arbeidsfør alder synke. Allerede nå mangler 
Norge en stor andel vernepleiere og sykepleiere for eksempel, noe som er merkbart også i vår 
kommune. Vi opplever at det er mer utfordrende å rekruttere kvalifisert personell nå enn tidligere. Vi 
erfarer dessuten at det kan være utfordrende å rekruttere riktig kompetanse til utkantene i 
kommunen, dette fordi fagmiljøene blir mindre, og det kan oppleves mer utrygt for ansatte.  
Samtidig er det i arbeidsmarkedet god tilgang på både fysioterapeuter og ergoterapeuter, som kan 
drive forebygging og rehabilitering. Dette vil kunne avlaste trykket på tjenester lengre oppe i 
mestrings- og behovstrappen. Utfordringen her er at kommunen har få stillinger til de to 
faggruppene. 

Vi har ikke tidligere hatt en bevisst strategi for rekruttering, og har heller ikke hatt noe felles system 
for å vurdere kompetansebehovet. Dette blir nå endret med denne planen. 

 

3.1. Ressursnettverk 
Vi deltar i eksterne ressursnettverk, og har interne 
ressursnettverk. Formålet med disse nettverkene er å lære 
av hverandre, overføre kunnskap og erfaringer fra en 
kommune til en annen, eller fra en enhet til flere andre 
enheter. Det er viktig at vi overfører kunnskap og 
erfaringer både internt og eksternt. Vi har mye å lære av 
hverandre. 

 



3.2. Samarbeid med utdanningsinstitusjoner i nærmiljøet 
Vi har samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjonene i vårt område. Det er Hustadvika 
vidaregåande skole, Høgskolen i Molde, og opplæringskontoret for lærlinger. 

Opplæringskontoret for lærlinger 
Hustadvika kommune inngikk i 2020 en samarbeidsavtale med Aukra og Molde for drift av felles 
opplæringskontor (Romsdal opplæringskontor) hvor Molde er vertskommune. Formålet til 
opplæringskontoret er å legge til rette for opplæring for lærlinger og lærekandidater i tråd med 
opplæringsloven. Opplæringskontoret skal koordinere og støtte medlemmene sin fagopplæring og 
medvirke til at opplæringen holder god faglig kvalitet. 
Opplæringskontoret jobber aktivt ut mot skolene, elever 
og foreldre for å ha tilgang på lærlinger i de aktuelle 
fagene og jobber for at lærlinger/lærekandidater skal få 
en best mulig start på arbeidslivet og god opplæring. 

I Hustadvika kommune hadde vi i 2021 totalt elleve 
første- og andreårs lærlinger/lærekandidater innen 
helse og velferd.  
 
De fordelte seg slik: 

• tre lærlinger i aktivitørfaget 
• to lærlinger i kokkefaget 
• seks lærlinger i helsefag 

Høgskolen i Molde 
Hustadvika kommune har en samarbeidsavtale med Høgskolen i Molde som regulerer det 
overordnede samarbeidet og klargjør ansvarsforholdet mellom partene. Avtalen er gjeldende fra 
høsten 2021 og i fire år. Samarbeidet skal bidra til: 

• å bedre tjenestetilbudet og styrke kvaliteten på utdanningstilbudet på alle nivå 
• sikre at utdanningene er i tråd med befolkningen og tjenestens behov 
• medvirke til å legge til rette for at samarbeid om forskning for den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten 
• bidra til god kjennskap til partenes rammebetingelser 

Det hører også med særavtaler som regulerer hvor mange praksisplasser vi skal legge til rette for per 
studieår i den enkelte enhet.  

Hustadvika vidaregåande skole 
Vi har òg samarbeidsavtale med Hustadvika vidaregåande skule. Vi skal sammen skape gode 
forutsetninger for kunnskapsutvikling og kunnskapsbygging, som kan nyttiggjøres i den kommunale 
virksomheten. Vi skal sikre at elevene når kompetansemålene, får relevant kompetanse i tråd med 
arbeidslivets og samfunnets behov, og er skikket til å arbeide som yrkesutøver etter endt utdanning. 

Veiledning av studenter, praksiselever og lærlinger 
Kommunene er en viktig læringsarena for utdanning av helsepersonell. Praksisperioden utgjør en 
betydelig del av utdanningsløpet, og praksisplassene må derfor være av best mulig kvalitet. En god 
praksisplass har betydning for elevenes/lærlingenes/studentenes valg av fremtidig arbeidsgiver, og er 
et viktig rekrutteringstiltak for kommunene.  
 



Det er viktig at kommunen kan ta imot et tilstrekkelig antall praksiselever/lærlinger/studenter for å 
utdanne nye i relevante fagområder innen helse og velferd. Det bør innarbeides i arbeidsavtaler at 
ansatte må påregne å være veiledere, og at det ikke er en oppgave man kan velge bort.  

Sykepleiere og vernepleiere som skal være veiledere, bør ha gjennomført videreutdanning i 
praksisveiledning (10 studiepoeng) ved Høgskolen i Molde eller ved andre studiesteder.  

Det er til tider en utfordring å skaffe tilstrekkelig antall veiledere, og vi må se på muligheten for at en 
veileder har hovedansvaret for flere studenter, men at de går sammen med andre ansatte i det 
daglige. Veilederne vil da i større grad bli mer 
profesjonalisert, og derav tryggere i rollen. 
Gruppeveiledning kan i stor grad benyttes, og individuell 
veiledning kan skje ved behov. Det bør arrangeres felles 
fagdag(er) for studenter i samme praksis samlet i 
kommunen. Eksempel på innhold kan være sårstell, 
målrettet miljøarbeid, etikk mv. Rapportering og 
evaluering bør skje via en digital plattform.  

Veiledere for lærlinger, får godtgjørelse per år for å være 
veiledere, gitt at de fullfører veiledningsplikten og leverer rapport etter avtale med 
opplæringskontoret. Denne ordningen organiseres og finansierer via personalavdelingen, som mottar 
statlige midler for lærlingeordningen. 

Ansatte med helse- og sosial faglig høgskoleutdanning som er veiledere for studenter får et 
funksjonstillegg for praksisperioden. Det stilles som krav for å motta veilederstilskuddet at den 
ansatte utøver praksisveiledningen. Nærmeste leder har ansvar for å følge opp dette og å rapportere 
inn eventuelle endringer. Funksjonstillegget utbetales etterskuddsvis. Det gis funksjonstillegg for 
veiledning både til grunnutdanningsstudenter og videreutdanningsstudenter. Denne ordningen 
finansieres av den enkelte enhet. 

Veiledere for praksiselever har ikke godtgjørelse for dette. Dette gjelder elever som er utplassert fra 
vg1 og vg2 i videregående skole. 

3.3. Kartlegging av vår viktigste ressurs – de ansatte 
De ansatte er vår viktigste ressurs, det er deres kunnskap, nysgjerrighet og erfaringer som viser vei og 
sørger for kontinuerlig utvikling. Mange av våre ansatte arbeider med tjenester som ytes hele 
døgnet, og de kommer tett innpå de som trenger våre tjenester.  

Har vi mange ansatte i deltidsstillinger, vil det utfordre kvaliteten på tjenestene, og det vil være en 
større utfordring å lede. 

Det er viktig at vi har ansatte med riktig kompetanse som er tilpasset den tjenesten de skal yte. I de 
enhetene som mangler riktig eller tilstrekkelig kompetanse, skal det lages en plan for dette. Men før 
vi kommer så lang, må vi kartlegge hva slags kompetanse vi har, og hvordan den fordeler seg. 

Vi har kartlagt hvilken kompetanse våre ansatte har, hvor stor stilling de har, og hvor mange som 
antas å gå av med pensjon innen 2024. 

 

 

 



Ansatte fordelt etter utdanning 
Det er viktig å ha en riktig fordeling av kompetanse, og hva som er riktig, varierer fra tjeneste til 
tjeneste. I 2021 kartla vi alle tjenestestedene i Helse og velferd, samt i tiltak for funksjonshemmede, 
og vi ser at det er forskjeller mellom fagområdene. Vi har om lag 600 fast ansatte, og nesten en 
tredjedel av dem er uten relevant 
utdanning. Dette kan resultere i at vi 
ikke leverer tjenester av god nok 
kvalitet til enhver tid, og vi oppfyller 
heller ikke kravene til kompetanse på 
enkelte områder. 
Denne fremstillingen viser hvor 
mange ansatte det er i hver enkelt 
yrkesgruppe. Vi ser at vi har en 
betydelig stor andel 
assistenter/pleiemedarbeidere, altså 
ansatte uten relevant utdanning. 
Mange av disse har arbeidet hos oss i 
mange år, og har opparbeidet seg 
verdifull realkompetanse.  

De andre store gruppene er 
helsefagarbeidere og sykepleiere, som 
er noen av de yrkesgruppene vi trenger flere av nå og i årene som kommer. Det er derfor viktig at 
innsatsen blir rettet mot å utdanne ansatte uten relevant utdanning, og erstatte tilsvarende gruppe 
med personer med fagutdanning innen området ved naturlig avgang. Dette gjelder i alle deler av 
helse og velferd, fra NAV til institusjonene. 

 

Stillingsstørrelse 
Bare 30 prosent av våre ansatte har heltidsstilling, en andel vi skal jobbe målrettet for å øke i tiden 
fremover. Vi har mange ansatte 
som arbeider deltid innen helse og 
velferd, og jo lavere utdanning 
ansatte har, jo lavere 
stillingsstørrelse har de.  

Totalt innen de områdene som er 
kartlagt, har de ansatte en 
stillingsstørrelse på 66 prosent.  

Det må være et mål at flest mulig 
har hel stilling, og at den totale 
gjennomsnittlige stillingsstørrelsen 
øker betraktelig. 

 

 

 
 



Antatt avgang innen 2024 
I tillegg til å kartlegge kompetanse og stillingsstørrelser, har vi gjort en vurdering av hvor mange vi 
tror kommer til å gå av med pensjon i løpet av de første årene. Fremstillingen viser at 57 personer 
muligens vil gå av med pensjon innen utgangen av 2024. Av dem er det blant annet fire leger, 19 
helsefagarbeidere og sju sykepleiere. 

Ledige stillinger for fastleger 
vil føre til økt arbeidspress og 
lavere stabilitet for de øvrige 
fastlegene. Dersom vi må ta i 
bruk vikarbyråer for å dekke 
behovet, blir dette kostbart, 
og vil redusere kvaliteten på 
tjenesten. Dette er en 
utfordring, og vi må legge til 
rette for gode 
rekrutteringsprosesser for 
disse gruppene.  

Vi ser også at 14 uten 
relevant utdanning kan komme til å slutte, noe som gir muligheter for å erstatte dem med relevant 
kompetanse for å styrke tjenestene. 

 

3.4. Kartlegging av behov for spesialisert kompetanse 
Vi har gjennomført en kartlegging på hva slags kompetanse ansatte og enhetene mangler (vedlegg 
13). 

Det som var mest fremtredende i svarene som kom inn, var sårbehandling, psykisk helse, palliasjon, 
smertebehandling, tvang og makt og ernæring. Blant de 279 svarene som kom inn, svarte mellom 50 
og 70 personer blant annet disse områdene.  

Psykisk helse var det området som utmerket seg på hva de ansatte mente enheten de jobber i, 
mangler av kompetanse for at de skal kunne yte tjenester av god kvalitet. Andre områder som mange 
nevnte var målrettet miljøarbeid, hverdagsmestring, tvang og makt, sårbehandling, 
smertebehandling, faglig og etisk refleksjon og ernæring. 

Tvang og makt er et område vi har hatt mye fokus på de siste årene. Likevel viser svarene at flere 
ansatte opplever at de selv og enhetene har manglende kompetanse på dette området. Dette er et 
eksempel på at vi må kartlegge og evaluere hvilke læringsarenaer som er best for å nå ut til flest 
mulig ansatte slik at kunnskapen blir implementert i arbeidshverdagen.  

Hver enkelt enhet får en rapport fra undersøkelsen, som vil vise omfanget av behovene de ansatte 
mener de selv og enheten har for ytterligere kompetanse. HMS-gruppene skal ut fra rapporten, 
vurdere hva slags kompetanse de mener er viktig å satse på i form av kurs, videreutdanninger mv. for 
ansatte. Dette skal gjentas jevnlig, slik at enhetsleder, sammen med HMS-gruppen, kan legge planer 
for kompetanseutvikling i virksomheten i et lengre perspektiv. Det er utarbeidet en mal for hvordan 
HMS-gruppa i den enkelte enhet skal vurdere resultatene fra undersøkelsen, og lage en prioritering 
ut fra dette (vedlegg 7). 



3.5. Oppgavefordeling mellom faggruppene 
Vi har gjennomført intervju av ansatte i institusjoner og omsorgssentre (vedlegg 12) med ulik 
utdanning for å skaffe oss et inntrykk av hvordan oppgavefordelingen er dem imellom (vedlegg 12). 
Det er et område det gjerne er klare skiller på hvem som kan gjøre hvilke oppgaver. Det vi sitter igjen 
med av inntrykk, er at vi ikke bruker kompetansebeholdningen vår riktig. Et eksempel er 
spesialsykepleier må bruke av sin tid til å pakke ut ankomne varer. Det er viktig at alle våre ansatte 
kan bruke sin formelle kompetanse der det er størst behov for den. 

Fremtiden har flere utfordringer, og en av dem er flere eldre og færre i yrkesaktiv alder. Skal vi 
fortsette som i dag, betyr det at vi må «bygge opp kapasiteten med fagfolk som ikke finnes» (Per 
Schanche, Agenda Kaupang). Det vil ikke være mulig å gjøre, og vi må gjøre noe forskjellig fra vi gjør i 
dag. 

Flere må jobbe heltid, og vi må blant annet prioritere å forvalte de ressursene vi har på en mer 
effektiv måte. Dette kan vi gjøre ved å 

• Sørge for en mer faglig styrt fordeling av oppgavene gjennom gode og tilpassede 
stillingsbeskrivelser 

• Øke kompetansen til helsefagarbeiderne, slik at de i mye større grad kan avlaste 
sykepleierne. Oppgaver for helsefagarbeiderne kan være å ta diverse prøver og målinger, 
bestille taxi, kontakte kjøkkenet om endringer i mat, registrere ADL, bestille varer, renhold, 
følge pasienter til timeavtaler mv. 

• Det må i mye større grad rettes fokus mot planlegging av bemanning og arbeidstid for å få til 
heltidskultur. Det innebærer at kompetansen må økes på dette området 

Et eksempel på andre områder vi må se på oppgavefordeling mellom faggruppene, er fysioterapi og 
hjemmesykepleie. 

3.6. Lovkrav om kompetanse i enkelte tjenester 
Det hender at kommunen må vedta bruk av tvang og makt 
for å hindre at personer med psykisk utviklingshemning 
utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade. 
Tjenestemottakeren har rett til kvalifisert personale ved 
gjennomføringen av tiltak (jf. § 9-9 i helse- og 
omsorgstjenesteloven), noe som innebærer behov for et 
visst antall ansatte med treårig helse- og sosialfaglig 
utdanning og/eller helse- og sosialfaglig fagutdanning fra 
videregående skole. Krav om utdanningsnivå er avhengig av hvilke tiltak som skal gjennomføres. 

Ifølge forskrift for sykehjem, er det krav om at boformen skal ha tilknyttet en administrativ leder, en 
lege som skal ha ansvaret for den medisinske behandling, en offentlig godkjent sykepleier som skal 
ha ansvaret for sykepleien, samt det antall personell for øvrig som er nødvendig for å sikre 
tjenestemottakerne nødvendig omsorg og bistand. 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige 
allmennlegetjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 første ledd. 

Kommunens helse -og omsorgstjeneste skal fremme folkehelse og forebygge, diagnostisere og 
behandle sykdom og skader. Den skal også fremme medisinsk habilitering og rehabilitering. For å løse 
disse oppgavene er kommunen også pålagt å sørge for fysioterapi- og ergoterapitjeneste. 

Et annet eksempel på lovpålagte tjenester er psykolog, som ble lovpålagt fra 01.01.20. 



4. Mål og tiltak 
Kommunene, fylkeskommunene og helseforetakene er ansvarlige for organisering av tjenestene, og 
for å legge til rette for gode møter mellom tjenestemottakere og tjenesteutøvere. Det er tillagt faglig 
og administrativ ledelse på alle nivåer i virksomhetene. Ansvaret omfatter rekruttering av 
fagpersonell og kontinuerlig vedlikehold/oppdatering av personalets kompetanse, samt 
tilrettelegging av materielle, strukturelle og kulturelle vilkår for god tjenesteytelse. Arbeid med 
kvalitet skal ikke komme i tillegg til de daglige oppgavene, men bør være en integrert del av daglig 
drift. Utvikling og forbedring av kvalitet forutsetter derfor tydelige føringer, avklarte roller og god 
ledelse (IS-1162 Og bedre skal det bli - Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i helse og 
sosialtjenesten). 

4.1. God kvalitet på tjenestene 
Helse- og omsorgstjenestens oppgave er å bidra til god helse, forhindre skade og utsette sykdom så 
lenge som mulig, samt å behandle, lindre og trøste på best mulig måte når sykdom oppstår. Målet er 
flest mulig gode leveår for alle, og reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen.  

Mål og tiltak:  
1. Hustadvika kommune har ansatte med riktig kompetanse på rett sted til rett tid  

a) enhetene sørger for god og riktig forvaltning av tilgjengelig fagkompetanse 
b) ansatte har riktige stillingsbeskrivelser utfra deres kompetanse 

 
2. Vi har riktig oppgavefordeling mellom faggruppene. Dette kan skje ved at: 

a) enhetene har tilpassede og oppdaterte bemanningsplaner etter 
tjenestemottakernes behov som drøftes årlig i HMS-gruppene 
 

3. Vi setter våre helsefagarbeidere i stand til å gjøre flere oppgaver enn i dag  
 

4. Flest mulig av ufaglærte ansatte tar en relevant utdanning 
 

a) Kompetanse utvikling blir en naturlig del av medarbeidersamtalen  
 

b) Legge til rette for at de skal kunne gjennomføre en relevant fagutdanning eller 
høgskoleutdanning 

 
5. Implementering av Helseplattformen 2023 kommer til å gi økt kvalitet, og mer effektive 

arbeidsprosesser.  Med å fjerne tidstyver blir det mer tid til direkte brukertid.  
a) Enhetene sørger for at ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke systemet på 

rett måte 
b) Enhetene har plan for opplæring og regelmessig gjennomgang av systemet.  

 
 

 

 



4.2. Ledelse 
Jan Ketil Arnulf har i boken «Hva er ledelse» (2012) skrevet at ledelse er å skape resultater ved hjelp 
av andre, og at ledelse handler om å få folk til å forstå sin rolle innenfor samarbeidet i en 
organisasjon. Våre ledere må være fleksible, nytenkende og løsningsorienterte, og de må ha 
forståelse for viktigheten av lederrollen og den påvirkning de har.  

Mål og tiltak:  
6. Våre enhetsledere har lederutdanning. Det kan skje ved at: 

a) arbeidsgiver legger til rette for utdanning av nåværende ledere 
b) det blir et krav når vi lyser ut nye lederstillinger 

 
7. Våre ledere har god kunnskap om planlegging av bemanning og arbeidstid. Det kan skje 

ved at: 
a) Ledere deltar på relevante kurs og opplæringer 
b) Lederne bistår hverandre i rammeområder, ledernettverk mv. 

 
8. Våre ledere har god kunnskap om heltidskultur, og virkemidler for å oppnå dette 

 
9. Våre ledere har god kunnskap om budsjett- og økonomiarbeid 

 
 

4.3. Rekruttering 
Foruten økonomi, er den største utfordringen for fremtidig helse og velferdstjenesten i Hustadvika 
kommune å anskaffe, mobilisere og utvikle nok og nødvendig kompetanse.  

Forskning viser at praksisopplevelsen er den viktigste faktoren for valg av fremtidig arbeidsplass. Med 
god planlegging kan vi gjøre praksisperioden til et positivt minne for livet. Dette gjelder for studenter 
i for eksempel vernepleie og sykepleie, elever fra videregåendeskole og lærlinger. 

Mål og tiltak:  
10. Vi har gode fagmiljøer på alle nivå som gjør oss attraktive som arbeidsgiver 

 
11. Vi har nok praksisplasser for elever og studenter 

 
12. Vi har nok praksisveiledere 

a) ansatte med relevant fagutdanning på videregående eller høgskolenivå forplikter 
seg til regelmessig å være veileder gjennom arbeidsavtalen med kommunen  

b) veileder får avsatt tid til oppfølging og veiledning 
 

13. Alle elever og studenter i praksis hos oss blir godt mottatt, de har en fast veileder, og har 
en god plan for gjennomføring av praksisperioden. Dette kan skje ved at: 

a) enhetene følger felles prosedyre for mottak av studenter, praksiselever og 
lærlinger (vedlegg) 

b) det er god struktur på veiledningstimene 
 

14. Enhetene skal rekruttere flest mulig av praksiselever/studenter/lærlinger etter endt 
utdanning, så sant det er ledige stillinger 
 

15. Vi har tydelige utlysningstekster som gir et godt bilde av arbeidsoppgavene i stillingen 
 

 



4.4. Læringsarenaer 
Det er mange måter å lære på, og forskning viser at deltakende læringsmetoder (diskusjoner, 
praktiske øvelser mv.) er mer effektive enn passive metoder (kurs, lesing mv.). Læringspyramiden 
viser at det er deltakende læringsmetoder som er de mest effektive læringsmetodene. Dette betyr at 
det som hovedregel er i praktisk 
arbeid man lærer best. Kommunen 
er en viktig læringsarena for 
utdanning av blant annet 
sykepleiere, vernepleiere og 
helsefagarbeidere. Praksisperiodene 
utgjør en betydelig del av 
utdanningsløpet og praksisplassene 
må derfor være av best mulig 
kvalitet. 

En god praksisplass har betydning 
for studentens/elevens valg av 
fremtidig arbeidsgiver og er et viktig 
rekrutteringstiltak for kommunene. Å ha personell med veiledningskompetanse kommer til nytte 
også i forhold til nyansatte, faste eller midlertidige, men også mer erfarne medarbeidere. 

Ofte er vi ikke bevisst på hva som er våre læringsarenaer, vi tenker ofte på skoler som 
læringsarenaer, men glemmer ofte den viktige praksisarenaen som et godt sted for læring. Vi har 
laget en oversikt over mange læringsarenaer vi har som ansatte i helse og velferd og tiltak 
funksjonshemmede. Denne oversikten viser oss et mangfold av gode arenaer, og mange av dem 
benytter vi heller ikke slik de kan brukes. 

Det er viktig med gode læringsarenaer, og hver enkelt enhet må sørge for at kunnskap blir 
implementert. Det handler om å bevisstgjøre oss på hvor vi lærer mest og best, og hvordan vi 
tilegner oss ny kunnskap. 

Læringsarenaer Kommentar 
Det daglige arbeidet er den 
viktigste kilden til læring  

Gir mulighet til å forberede og planlegge å gjennomføre oppgavene, 
reflektere over eget arbeid, lære av kollegaer, samt få og gi råd og 
veiledning. 

Arbeidslag, prosjekter og 
nettverk  

Gir bedre tverrfaglig samarbeid. Gir også bedre samhandling-, 
endrings- og utviklingskompetanse, samt mulighet for fordypning på 
tvers. 

Samhandling med 
tjenestemottakere  

Å anerkjenne tjenestemottakeren som ekspert på egen situasjon gir 
nye perspektiver som kan føre til læring.  

Interne møter på 
arbeidsplassen, i enheten, i 
helse og velferd mv.  

Gir mulighet for felles refleksjon, råd og veiledning, 
erfaringsutveksling og formalisert læring  

Ledermøter/ledersamlinger  Gir mulighet til utvikling av helhetlig ledelse  

Kurs og seminarer  Gir økte muligheter for formalisert læring, ny kunnskap og 
fordypning  



Eksterne kurs  Som interne kurs, men også erfaringsutveksling ut over egen 
arbeidsplass og muligheter for nettverksbygging  

Grunnutdanning, samt etter- 
og videreutdanning  

Gir fagkompetanse som kommunen har planfestet ut fra behov i 
befolkningen eller i organisasjonen  

Interkommunalt samarbeid  Mulighet for å lære av andre og bygge nettverk  

E-læring Gir ny kunnskap både faglig og teknologisk og ny fleksibilitet med 
hensyn til tid og sted for læring. Sikrer en i større grad at ansatte 
som ellers ikke har mulighet for å delta på samme kurs, kan få 
samme opplæring. 

Veiledning fra 
spesialisthelsetjenesten  

De har dette i sitt mandat, og vi må benytte dette ved behov. 

Hospitering Hospitering kan skje ved at medarbeidere får økt kunnskap om 
hverandre sitt arbeidsfelt og denne kompetansen bidrar til å bedre 
samhandlingen internt i kommunen, mellom sykehus og kommune, 
eller mellom kommuner. 

Fadder-/mentorordning Nyansatte får tilbud om en mentor som har et ekstra ansvar for å 
følge opp vedkommende 

 

Mål og tiltak:  
16. Vi har opplæringsplaner i den enkelte enhet tilpasset tjenestebehovet 

 
17. Vi gjennomfører og videreutvikler årlige internopplæringer, både på overordnet nivå og i 

hvert enkelt rammeområde 
 

18. Vi har en intern kunnskapsbank med oversikt over ressurspersoner som kan benyttes i 
internundervisning 

 
 

4.5. Kompetanseanalyse 
Det er utført kartleggingsarbeid og innhentet data fra hver enhet for å få et realistisk bilde av 
kompetansebeholdning, krav og behov. Kompetanseanalyse består av følgende tre hovedaktiviteter:  

 
Definere kompetansekrav: Hvilken kompetanse er nødvendig for å nå definerte mål og utføre 
oppgaver på ønsket måte. Med andre ord, hva trenger tjenesteområdet av kompetanse?  
 
Analysere kompetansebeholdning: Er den avgjørende kompetansen vi trenger tilgjengelig for å nå 
definerte mål? Blir riktig kompetanse anvendt slik at den gir ønsket utbytte og nytteverdi?  
 
Identifisere kompetansebehov: Hvilken kompetanse mangler enheten for å nå definerte mål? 
Mobiliseringsbehov: Hva bør utnyttes og brukes bedre?  
 

 



For å kunne gi trygge tjenester av best mulig kvalitet, er mer kompetanse sentralt. Det betyr at 
andelen ufaglærte må reduseres. Det kan gjøres ved å skolere ansatte uten relevant utdanning til 
videregående- eller høgskoleutdanning, eller ved naturlig avgang ved at ansatte slutter. Der ansatte 
uten relevant utdanning slutter, må det være en plan for hva man skal gjøre med den aktuelle 
stillingen. Dette skal planlegges og gjennomføres i den enkelte enhet, og verktøy som skal benyttes 
er vedlagt kompetanseplanen. Det skal være gjennomgang av dette minst en gang i året i HMS-
gruppene, og det skal skrives protokoll fra møtene.  

Mål og tiltak:  
19. Enhetene analyserer kompetansebehovet hvert år i februar/mars i HMS-gruppa og 

utarbeider en årlig plan for kompetansehevende tiltak 
 

20. HMS-gruppene drøfter årlig om det finnes stillinger som kan gjøres om til krav om relevant 
fagarbeider- eller høgskoleutdanning 

 
21. Vi har god oversikt over ansatte som planlegger for eller er under utdanning  

 
 

4.6. Kompetanse- og oppgavefordeling 
Med de utfordringer vi står overfor, er det viktig at vi bruker den spesialiserte kompetansen vi har på 
riktig sted for å sikre god kvalitet på tjenestene. Hustadvika kommune har en bred og variert 
kompetanse, og den bør i større grad benyttes på tvers av enhetene.  

Ansatte med spesialisert kompetanse skal kunne kjøpes fri i perioder for å øke kompetanse andre 
steder, enten ved å hospitere, undervise, veilede og/eller lage opplæringsplaner for de ansatte i den 
aktuelle enheten. Eksempler på det kan være en sykepleier med god kunnskap om sårstell skal kunne 
benyttes i andre enheter, for å øke kompetansen der, eller det kan være en vernepleier med 
kompetanse i sexologi. 

Det er utført samtaler med sykepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere på tre sykehjem, 
der kartla man hvilke oppgaver de forskjellige faggruppene utfører.  Det viser at det ikke er klart 
definerte oppgaver ut fra den kompetansen den enkelte har. 

For at kommunen skal klare å få tjenestene til å gå så knirkefritt som mulig, er det stort behov for 
tydelig og klar oppgavefordeling. En måte å gjøre dette på er at sykepleiere ikke blir bundet i de 
daglige pleieoppgavene, men at de går på topp og utfører sykepleier oppgaver og prosedyrer. Her er 

det også viktig å se på forebyggings- og mestringstrappen 
og prioritere hvor det er viktig å sette inn kompetanse.  

Tjenester blir tildelt ut ifra hjelpebehovet som den enkelte 
har, og brukerne skal kunne bevege seg mellom nivåene 
på en fleksibel måte. Det er viktig at kommunen har 
rutiner for pasientflyt og at i øverste omsorgstrappen er 
de som har størst behov for tett medisinsk oppfølging. Da 
kan tidvise behov for sykepleierkompetanse på 
omsorgssenter dekkes på en annen måte. 

Helseplattformen (som skal innføres i Hustadvika kommune i mai 2023), kommer til å bidra til at 
kommunen klarer å forvalte ressursene på en mer effektiv måte, der en kan bestille tjenester internt 



i kommunen. Den kommer også til å redusere tidstyver som doble føringer, tidkrevende samhandling 
med fastleger/andre aktører, enklere/bedre dokumentasjon mv. 

Konklusjonen er at vi ikke bruker kompetansekapitalen vår på riktig måte. Målet er at alle våre 
ansatte skal bruke sin formelle kompetanse der det er størst behov for den. Tiltak kan være å øke 
kompetansen til helsefagarbeiderne, slik at de i mye større grad kan avlaste andre faggrupper, 
rendyrke oppgavene i større grad. 

Mål og tiltak:  
22. Bruke kompetansen der behovet er størst for å øke kvaliteten 

 
23. Dele kompetanse innad i organisasjonen  

 
24. Bruke Helseplattformen som verktøy for å forvalte ressursene på en god måte 

 
 

4.7. Målrettet kompetanseutvikling 
Delingskultur 
Vi er avhengig av at vi har en fungerende delingskultur når det kommer til kunnskap og kompetanse 
på alle områder. Kunnskapsoverføring er utfordrende i seg selv da dette sitter i hodet på den enkelte 
ansatte, og det er også begrenset til viljen å dele kunnskapen den enkelte sitter på. Man er derfor 
avhengig av at begge eller flere parter ser at dette gir en vinn-vinn-situasjon. Trygghet og tillit er 
viktig for å skape slike relasjoner. Organisasjonen kan bli svært sårbar dersom kompetanse fra 
nøkkelpersoner ikke overføres og deles med andre. Det er derfor også viktig at det utvikles en kultur i 
helse og velferd der det føles trygt å både gi fra seg kunnskap og dele med andre. Her kan man også 
tilrettelegge for og skape muligheter i form av mentorordninger, prosjektgrupper og team på tvers i 
organisasjonen, der kompetansedeling er tema. 

Mål og tiltak:  
25. Alle ansatte som deltar på kurs, seminarer, i ressursgrupper, er under videreutdanning 

mv., videreformidler ervervet kunnskap til sine medarbeidere i fora hvor mange møter 
(internundervisning, personalmøter mv.), på interngrupper i sosiale medier, i 
teamsgrupper mv. 

 
 

Videreutdanninger 
Enhetene må følge det som er besluttet i HMS-gruppene for hvilke videreutdanninger det er behov 
for. Ut fra dette, legges en plan for hvem som eventuelt får tilbud om å gjennomføre 
videreutdanning i de fag det er behov for i enheten. Det er enhetsleder som avgjør 
permisjonssøknader. Det skal skrives en avtale for utdanningspermisjon. 

Mål og tiltak:  
26. Den enkelte enhet har en oversikt over hva slags kompetanse som er nødvendig for å 

kunne yte tjenester av god kvalitet, og alle ansatte skal være kjent med dette 
 
27. Arbeidsgiver formidler behovet, og oppmuntrer ansatte til å ta videreutdanninger ut fra 

enheten og/eller kommunens behov 

 



Internundervisning 
Mye av kompetanseutviklingen kan vi stå for selv ved hjelp av spesialkompetanse som enkelte av 
våre ansatte har. Vi legger også til rette for internundervisning med innleide 
foredragsholdere/undervisere, og det er en fordel om vi kan legge fast internundervisning i turnus. 

Mål og tiltak:  
28. Der det er mulig, legges internundervisning til planlagt arbeidstid, dette for å sikre at flest 

mulig ansatte kan delta 
 

 

E-læring 
Gir ny kunnskap både faglig og teknologisk og ny fleksibilitet med hensyn til tid og sted for læring. 
Fordelen med e-læring er at man kan ta kurs når og hvor det måtte passe den enkelte. Gjennom bruk 
av e-læring, sikrer en i større grad at ansatte som ellers ikke har mulighet for å delta på samme kurs, 
kan få samme opplæring. I mange stillinger kreves det at den nyansatte gjennomfører ulike e-
læringskurs før oppstart. 

Mål og tiltak:  
29. Alle ansatte har tilgang til en eller flere e-læringsportaler 

 
30. Alle nyansatte gjennomfører et på forhånd avtalt antall e-læringskurs før oppstart i stilling, 

avhengig av stillingstype og arbeidssted 
 

31. Ansatte gjennomfører pålagte relevante e-læringskurs  
 

32. Ansatte oppfordres til å ta andre relevante e-læringskurs i sin fritid, jf. plikt til å holde seg 
faglig oppdatert 

 
 

ABC-opplæringer 
Aldring og helse er en nasjonal kompetansetjeneste som jobber spesielt med aldersrelaterte 
tilstander og sykdommer. De har utviklet en rekke ABC-opplæringer for ansatte som jobber med 
eldre og personer med utviklingshemming. Mange av våre ansatte i Hustadvika kommune har deltatt 
på ABC-opplæringer, noe som er verdifullt for den samlede kompetansen blant våre ansatte. Oversikt 
over ABC-opplæringene er vedlagt.  

Mål og tiltak:  
33. Hustadvika kommune gjennomfører jevnlig ABC-opplæringer for å sikre ansattes 

grunnleggende kompetanse innen det fagområdet de tilhører 
 

 

4.8. Tilskudd til kompetanseheving 
Vi har i flere år fått tilskudd via statsforvalteren til kompetanseheving via «Kompetanseløft 2025» 
som har som formål å bidra til en faglig sterk kommunal helse- og omsorgstjeneste, og å sikre at 
sektoren har nok og kompetent bemanning. Det spenner fra rekrutteringstiltak til kompetanseheving 
av ansatte, forskning og utvikling og består av fire strategiske områder med en rekke tiltak. Tiltakene 
er å rekruttere, beholde og utvikle personell, brukermedvirkning, tjenesteutvikling og tverrfaglig 



samarbeid, kommunal sektor som forskningsaktør, fagutviklings- og opplæringsarena samt ledelse, 
samhandling og planlegging. 

 

Mål og tiltak:  
34. Vi utdanner ufaglærte som er motivert til en helse- og sosialfaglig utdanning 

 
35. Hustadvika kommune gjennomfører jevnlig ABC-opplæringer for å sikre ansattes 

grunnleggende kompetanse innen det fagområdet de tilhører 
 

 

4.9. Omdømmebygging 
For å være en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver må vi ha mål for det vi driver med, og vi må bruke 
medarbeidernes kunnskap og evner for å nå målene. I tillegg er det viktig å ha ledere med god 
relasjonell kompetanse. Lederen skal påvirke medarbeiderne og deres arbeid, slik at vi når målene 
våre. God ledelse utøves i dialog og samarbeid mellom leder og medarbeidere. 

Vi må legge til rette for kompetanseutvikling, der ansatte får videreutvikle seg på ulike områder og 
nivå avhengig av hva enheten (eller kommunen som helhet) har behov for. Kompetansestipend 
(forutsatt støtte fra statsforvalteren) er et tiltak som kan virke stimulerende på ansatte. 
 
Omdømmebygging starter med oss selv, ansatte, ledelse og politikere. Ledere må se sine ansatte, ha 
den gode dialogen, ledere må gå foran med et godt eksempel, og tilbakemeldinger må tas direkte 
med den ansatte. Vi må vise oss frem; hva som er bra og hva vi får til. Måten vi tar imot studenter og 
nyansatte, har mye å si for det omdømmet vi får. Vi kan bruke sosiale medier for å promotere oss, 
både ved utlysning av stillinger og for å vise aktiviteten vår. Et godt samarbeid med 
utdanningsinstitusjonene er også verdifullt. 
 
Internt må vi promotere muligheter for faglig utvikling ved å vise hvilke muligheter de ansatte har for 
utvikling. Vi må bygge ned «skottene» mellom enheter og naturlige samarbeidspartnere, og få flere 
yrkesgrupper inn på uvante arenaer, men være bevisst på hva vi søker etter. Fadderordning for 
nyansatte, fagdager for ufaglærte og helsefagarbeidere er andre tiltak for at vi kan ta i bruk for et 
bedre omdømme. 

Gjennom et godt omdømme og et engasjert arbeidsmiljø vil vi tiltrekke oss kompetent arbeidskraft. 

Mål og tiltak:  
35. Hustadvika er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver, dette skjer ved at vi: 

a) tilbyr hele stillinger 
b) nyansatte får en mentor som skal ha et ekstra ansvar for å følge opp 

vedkommende 
c) legger til rette for kompetanseutvikling 

 
 



4.10. Ansvarlige for mål og tiltak 
Det er den enkelte enhet som er ansvarlig for oversikt over kompetanse, behovsanalyse og 
igangsetting av tiltak i enheten for at vi skal kunne nå målene vi har satt oss. Målene gjelder for alle 
enheter. 

Tiltakene i kompetanseplanen skal revideres årlig, og det skal foreligge et kostnadsoverslag for hvert 
enkelt år i forbindelse med budsjettarbeidet i den 
enkelte enhet. Videreutdanninger skal som 
hovedregel dekkes av tildelt budsjettramme for den 
enkelte enhet. Det ideelle ville vært å ha ett felles 
budsjettansvar for kompetanseutvikling, for å unngå 
at den enkelte enhets økonomi er avgjørende for om 
ansatte kan ta nødvendig videreutdanning. 

For større satsingsområder, som for eksempel Demensomsorgens ABC, Mitt livs ABC osv., trengs det 
tilførsel av eksterne midler, for eksempel fra kompetansemidler fra statsforvalteren, OU-midler mv. 
Dette blir organisert av kommunalsjefens stab i samarbeid med enhetsledere. 

 

4.11. Evaluering og oppfølging av kompetanseplanen 
Evaluering og oppfølging av kompetanseplanen er viktig. Systematisk evaluering kan og bør gi 
grunnlag for å vurdere hvilke effekter iverksatte tiltak har gitt i forhold til kompetansemål og behov. 
Har investeringen i tiltakene gitt ønsket resultat? Er tjenestemottakerne fornøyd med kvaliteten på 
tjenestetilbudet? Får de ansatte opplevelse av å bruke sine evner og ferdigheter i det daglige 
arbeidet? Kompetanseplanen og hvert enkelt tiltak i planen skal evalueres, og det er et lederansvar.  
 
Evaluering og oppfølging er spesielt viktig for å jobbe strategisk med kompetanseplanen. Dersom en 
ikke evaluerer tiltakene som settes i gang, vil det bli vanskelig å si hva Hustadvika kommune og Helse 
og velferd får igjen, og om vi satser på rett måte. Læring kan ikke måles kvantitativt, men synliggjøres 
gjennom tjenestemottakerne og pårørendes opplevelse av kvaliteten på tjenestetilbudet. Følgende 
skal gjennomføres: 

Arbeidet med kompetanse i den enkelte enhet skal evalueres årlig:  
• Hva har vi gjort?  
• Hva har vi oppnådd?  
• Hva gjenstår?  
• Hvilke utfordringer ser vi – og hvilke har vi erfart?  
• Hva bør eventuelt justeres/videreføres/endres for å nå kompetansemål/overordnede 

mål? 
• Er planlagte tiltak gjennomført?  

 
Dette kan gjøres ved: 

• Evalueringsskjema for kompetansetiltak  
• Tilbakemeldingsskjema – gjennomført kompetansetiltak  
• Brukerundersøkelser – tilfredshet med tjenesten  
• Pårørendeundersøkelser – tilfredshet med tjenesten  
• Utviklingssamtaler – knyttet opp mot gjennomførte kompetansetiltak og læringsutbytte  
• Arbeidsmiljøundersøkelse – tilfredshet hos medarbeidere  



5. Oppsummering 
Utfordringer 
Vi bruker ikke kompetansekapitalen vår på riktig måte, det vil si at oppgavefordelingen ikke er 
optimal.  Vi har rekrutteringsutfordringer samtidig som vi har mange ufaglærte. Dette medfører at vi 
ikke imøtekommer lovkrav om kompetanse på mange områder. Som så mange andre kommuner har 
også Hustadvika mange deltidsstillinger, og vi må arbeide aktivt for å øke andelen heltidsstillinger. 
 
Som en følge av de demografiske endringene, vil flere bli ferdige med arbeidslivet, og færre kommer 
til. Når vi etter hvert får flere innbyggere som har behov for tjenester, skaper dette en enda større 
utfordring. Stadig flere innbyggere har kompliserte tilstander som krever spesialisert kunnskap på 
flere områder enn tidligere. Tidligere utskrivning fra sykehus, krever at behandling og rehabilitering 
skal skje i kommunen. Derfor er rekruttering av leger, sykepleiere og vernepleiere fagområder vi må 
arbeide aktivt med. Men vi må også endre oppgavefordelingen mellom ulike yrkesgrupper i og med 
at vi ikke benytter kompetansekapitalen vi har på en best mulig måte. En styrking av kompetansen til 
for eksempel helsefagarbeiderne, vil være en stor bidragsyter for å avlaste andre faggrupper. 
 
Kompetansebehov på kort og lang sikt 
Behovet for spesialisert kompetanse blir økende i årene fremover, det er viktig at hver 
enhet/avdeling kartlegger behov og setter seg mål må kort og lang sikt. De overordnede målene bør 
være felles trekk for hele Helse og velferd, disse er:  
 
Kort sikt: 

• Øke kompetansen til fagarbeidere  
• Endre oppgavefordelingen mellom yrkesgrupper  
• Øke andelen ansatte med spesialisering innen ernæring, geriatri, palliasjon, psykisk helse, 

habilitering og rehabilitering og andre relevante videreutdanninger. 
• Tilby ansatte å delta på relevante ABC-opplæringer 
• Sørge for god opplæring for arbeidsledere, assistenter og saksbehandlere innen brukerstyrt 

personlig assistanse 
• Rekruttere leger 
• Rekruttere sykepleiere og vernepleiere 
• Enhetsledere skal lage en plan for hvordan de skal nå målet om kompetanse, spesielt gjelder 

dette i tjenester hvor det er lovkrav om kompetanse  
 
Lang sikt: 

• Påvirke utdanningsinstitusjonene for et bredere tilbud innen videreutdanning for 
fagarbeidere 

• Øke andelen heltidsansatte  
• Redusere andelen ufaglærte 
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4. Introduksjonsprogram for nytilsatte, oppfølging i prøvetid og medarbeidersamtaler 
5. Retningslinjer for turnusplanlegging (2021) 
6. Prosedyre for mottak av studenter, praksiselever og lærlinger 
7. Prioritering og plan for spesialisert kompetanse i enhetene  
8. Årlig kompetanseanalyse for hver enkelt enhet 
9. Kartleggingsskjema for vurdering av kompetansebehov i den enkelte enhet 
10. Evalueringsskjema for kompetansearbeidet i enheten 
11. Kompetansekartlegging alle enheter 
12. Oppsummering av resultat fra intervju om oppgavefordeling mellom sykepleier og 

helsefagarbeider 
13. Resultat fra undersøkelse blant ansatte om behov for spesialisert kompetanse i enhetene 

  



Vedlegg 1: ABC-opplæringer  
 

Eldreomsorgens ABC - Aldring og omsorg Mitt livs ABC 
Grunnpermen i Eldreomsorgens ABC som 
bidrar til at personalet i helse- og 
omsorgstjenestene oppdaterer, og 
videreutvikler sin kompetanse i tråd med nye 
utfordringer i kommunale tjenestetilbud. 

Grunnleggende opplæring i viktige temaer innen 
tjenesteyting til personer med 
utviklingshemming. Med påbygging som 
alternativ og supplerende kommunikasjon, 
psykiske lidelser, autismespekterforstyrrelser, 
teknologiske løsninger, nedsatt fysisk 
funksjonsevne, aldring, miljøarbeid fordypning 
og utfordrende atferd. 

Eldreomsorgens ABC - Geriatri Musikkbasert miljøbehandling 
Utviklingshemming 

Denne permen gir en fordypning i geriatri og 
sykdommer hos eldre. Permen bygger videre på 
ABC Aldring og omsorg 

Grunnleggende kunnskap om bruk av 
musikktiltak i miljøbehandling i tjenestene. 

Eldreomsorgens ABC - Psykiske sykdommer i 
eldre år 

Musikkbasert miljøbehandling 

Kunnskap om psykiske sykdommer hos eldre og 
om behandling er en viktig del av oppgavene. 

Opplæringstilbud om integrert musikk, sang og 
bevegelse i miljøbehandling for personer med 
demens. 

Demensomsorgens ABC Velferdsteknologiens ABC (i regi av KS) 
Gir nødvendig og oppdatert kunnskap om 
demens og miljøbehandling til alle 
yrkesgrupper som jobber med personer med 
demens. I Demensomsorgens ABC er 
miljøbehandling integrert gjennomgående i alle 
temaene. Tar for seg både hjemmetjenester og 
tjenester i institusjon. 

Basisopplæring om velferdsteknologi, 
tjenesteinnovasjon og hvordan man skal jobbe 
med velferdsteknologi i en helhetlig 
tjenestemodell.  

  



Vedlegg 2: Oversikt over E-læringskurs i NHI 

Hustadvika kommune har tilgang til relevante e-læringskurs fra NHI (Norsk helseinformatikk). I tillegg 
kan ansatte blant annet ta AKUTT-ABC (førstehjelpskurs fra norsk luftambulanse), kurs i 
hjelpemiddelformidling, «Å arbeide i andres hjem» mv. på andre e-læringsplattformer. 

Det er utarbeidet en plan for hvilke e-læringsprogram som ansatte skal gjennomføre før tiltredelse, 
de første seks månedene etter oppstart i stillingen, og for hvordan alle ansatte jevnlig skal oppdatere 
sin kunnskap på enkelte områder. 

Sykepleier/vernepleier:  Helsefagarbeider: Pleiemedarbeider/assistent Timer 
Dokumentasjon Dokumentasjon  2 
Samtykkekompetanse   2 
Tvungen somatisk helsehjelp Tvungen somatisk helsehjelp  5 
Forebygging av tvang og makt 
ved utviklingshemming 

Forebygging av tvang og makt 
ved utviklingshemming 

 8 

Basale smittevernrutiner Basale smittevernrutiner Basale smittevernrutiner 2 
Koronavaksinasjon    
Luftveisinfeksjoner og covid 
19 

Luftveisinfeksjoner og covid 19 Luftveisinfeksjoner og 
covid 19 

3 

Nye koronavirus, informasjon 
og råd 

Nye koronavirus, informasjon 
og råd 

Nye koronavirus, 
informasjon og råd 

2 

Legemiddelhåndtering -
grunnkurs 

Legemiddelhåndtering -
grunnkurs 

Legemiddelhåndtering -
grunnkurs 

12 

Generell 
legemiddelhåndtering - 
oppfriskningskurs 

Generell legemiddelhåndtering - 
oppfriskningskurs 

Generell 
legemiddelhåndtering - 
oppfriskningskurs 

5 

Legemiddelassistert 
rehabilitering, LAR 

Legemiddelassistert 
rehabilitering, LAR 

Legemiddelassistert 
rehabilitering, LAR 

2 

Legemiddelhåndtering til barn Legemiddelhåndtering til barn Legemiddelhåndtering til 
barn 

2 

Legemiddelhåndtering ved 
diabetes - oppfriskning 

Legemiddelhåndtering ved 
diabetes - oppfriskning 

 5 

Legemiddelhåndtering ved 
epilepsi- oppfriskning 

Legemiddelhåndtering ved 
epilepsi- oppfriskning 

Legemiddelhåndtering ved 
epilepsi- oppfriskning 

7 

Legemiddelhåndtering ved 
hjerte- og karsykdom - 
oppfriskning 

Legemiddelhåndtering ved 
hjerte- og karsykdom - 
oppfriskning 

 5 

Legemidler til eldre- 
oppfriskning 

Legemidler til eldre- 
oppfriskning 

Legemidler til eldre- 
oppfriskning 

5 

Legemidler rus og psykiatri- 
oppfriskning 

Legemidler rus og psykiatri- 
oppfriskning 

 5 

Medikamentregning- 
oppfriskning 

  8 

Observasjonskompetanse Observasjonskompetanse Observasjonskompetanse 5 
Grunnleggende palliasjon Grunnleggende palliasjon  8 
Smerter ved demens Smerter ved demens  1 
HLR, basal voksne  HLR, basal voksne HLR, basal voksne 1 
Hverdagsmestring Hverdagsmestring Hverdagsmestring 2 
Matomsorg og ernæringstiltak Matomsorg og ernæringstiltak Matomsorg og 

ernæringstiltak 
5 

  Innføring i omsorgsyrket 5 



Vedlegg 3: Tilsettingsreglement 

Alle enheter skal følge kommunens tilsettingsreglement ved ansettelser. 

tilsettingsreglement.pdf (hustadvika.kommune.no) 

 

Vedlegg 4: Introduksjonsprogram for nytilsatte, oppfølging i prøvetid og 
medarbeidersamtaler 
 

introduksjonsprogram-for-nytilsatte-oppfolging-i-provetid-og-medarbeidersamtaler.pdf 
(hustadvika.kommune.no) 

 

  

https://hustadvika.kommune.no/_f/p26/i7de74269-4d7d-456c-8cd5-7fb13acf5aab/tilsettingsreglement.pdf
https://hustadvika.kommune.no/_f/p26/i11f845b7-7747-4d67-b10b-c2a2bb983aed/introduksjonsprogram-for-nytilsatte-oppfolging-i-provetid-og-medarbeidersamtaler.pdf
https://hustadvika.kommune.no/_f/p26/i11f845b7-7747-4d67-b10b-c2a2bb983aed/introduksjonsprogram-for-nytilsatte-oppfolging-i-provetid-og-medarbeidersamtaler.pdf


Vedlegg 5: Retningslinjer for turnusplanlegging (2020)  

 

  



Vedlegg 6: Prosedyre for mottak av studenter, praksiselever og lærlinger  

 

 
1. Forbered enheten 

• Informer alle ansatte om når studenter/praksiselever/lærlinger kommer 
• Utarbeid skriftlig velkomstmateriell 

 
2. Avklar ansvar 

• Hvem skal være veileder(e) 
• Hvem kan ha andre ansvarsoppgaver for studentene/praksiselevene/lærlingene 
• Hva skal være enhetsleder sin rolle? 

 
3. Involver hele personalgruppen 

• Vi som avdeling har alle ansvar for studentene/praksiselevene/lærlingene – de er 
morgendagens kollegaer 

• Hvordan omtaler vi arbeidsplassen i studentene/praksiselevene/lærlingene nærvær? 
• Hvordan kan vi legge til rette for at studentene/praksiselevene/lærlingene får jobbe med 

læringsutbyttene fra utdanningsinstitusjonen? 
• Hvordan støtter vi opp under veileders funksjon og arbeidsoppgaver? 

 
4. Planlegg første praksisdag 

• Hvem har ansvar for hva? 
• Hvem fra enheten deltar, for eksempel enhetsleder, teamledere, veilederne, ansatte med 

driftsoppgaver 
• Hva er det best egnede klokkeslett for oppmøte 
• Utdeling av skriftlig velkomstmateriell 
• Gi informasjon om arbeidstider og eventuelt turnus 
• Gi viktig informasjon (f.eks. brannrutiner, hygienerutiner) 
• Omvisning 

 
5. Ha alt det praktiske på plass 

• Sende arbeidsplan og navn på veileder til studenter i god tid før oppstart 
• Adgangskort 
• Tilganger 
• Garderobeskap 
• Osv. 

 
 

 

 

  



Vedlegg 7: Prioritering og plan for spesialisert kompetanse i enhetene 

 

PRIORITERING OG PLAN FOR SPESIALISERT KOMPETANSE I ENHETEN  

    
Enhet     
Gjennomført av     
Dato      
    
HMS-gruppene skal vurdere svarene fra kartleggingen fra ansatte om behov for 
spesialisert kompetanse i de enkelte enhetene. Det skal gjøres en prioritering, og lages en konkret 
plan for hvordan enheten skal øke og implementere nødvendig spesialisert kompetanse. 
Planen skal si noe om hvilke læringsarena(er) (videreutdanning, kurs, internopplæring, ABC-
opplæring mv.) som skal brukes.   
    
Hva utmerker seg som 
mangel på kompetanse i 
enheten (fra 
undersøkelsen)?   

 Vurdering/analyse   Prioritering  

  
  

    

        

        

        

        

    
Plan for gjennomføring og implementering  
  
  
  
 

  



Vedlegg 8: Årlig kompetanseanalyse for hver enkelt enhet 

 

Årlig kompetanseanalyse for hver enkelt enhet 
HMS-gruppen er ansvarlig for årlig kartlegging og vurdering av kompetansebehov. Dette 
gjennomføres som en drøfting, og enhetsleder er ansvarlig for at det blir gjennomført. 
Det er brukerne som skal være i fokus når kompetansebehovet skal vurderes og drøftes. 
For å møte fremtidens utfordringer, er det viktig med en god oppgavefordeling, og at vi 
sikrer riktig kompetanse til riktig tid. 

Enhet  
Dato for drøfting  

 

Yrkesgruppe Status 2021 Delmål 2022 Delmål 2024 Mål 
Sykepleier     
Vernepleier     
Fysioterapeut     
Ergoterapeut     
Annen relevant høgskoleutdanning     
Helsefagarbeider (hjelpepleier)     
Helsesekretær     
Barne- og ungdomsarbeider     
Assistent/pleiemedarbeider     
Lege     
Renholder med fagbrev     

 

Ved uenighet, skal det skrives en kommentar om hvem og hva partene er uenige om. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

Enhetsleder  Verneombud 
 
 
 

  

Tillitsvalgt  Tillitsvalgt 
 

 

 



Vedlegg 9: Kartleggingsskjema for vurdering av kompetansebehov i den enkelte 
enhet 

 

KARTLEGGING AV KOMPETANSEBEHOV VED ENDRING AV STILLING  

   
Gjennomført av    
Dato    
   
Arbeidsgiver har styringsrett, men endring av stillingers kompetansekrav bør alltid drøftes i HMS-gruppene. 
Tekst i kursiv er stikkord som kan være til hjelp i vurderingen. Det er til enhver tid tjenestemottakerens 
tilstand og behov som er avgjørende for kompetansebehov.   
Husk tverrfaglighet!  
   
Områder/stikkord  Kommentarer  

Nye oppgaver/endringer  
Oversikt over avvik som kan knyttes til mangel 
på kompetanse?   
Endringer i brukergruppen sine behov?  
Endringer i aktivitetsnivå som krever endret 
kompetanse?  
Er arbeidsoppgavefordeling riktig?  
Lovkrav om en viss utdanning (eks: ved bruk av 
tvang og makt)?  

   

Rekrutteringsutfordringer  
Vurdere om stillingen kan endres ved å sette 
ansatte i stand til det (eks: fra sykepleier til 
helsefagarbeider).   
Kan kompetansebehovet dekkes på en annen 
måte?  
Kan eksisterende ansatte tilbys utdanning?  
Grad av avvik mellom planlagt og faktisk 
kompetanse.  

   

Annet  
Bruk av overtid, bakvakter og forskjøvet vakt.  

   

Uttale fra tillitsvalgt   
  

   

Uttale fra verneombud  
  

   

   
Konklusjon  
   
  
 

  

 
 
 

 

 



Vedlegg 10: Evalueringsskjema for kompetansearbeidet i enheten  

 

Evalueringsskjema for kompetansearbeidet i enhetene 

 Enhet   
Gjennomført av   
Dato   

  

Kompetanseplanen skal evalueres årlig i den enkelte enhet, og vi skal stille oss følgende spørsmål:  
  

Spørsmål Svar 

Hva har vi gjort? 
 

  

Hva har vi oppnådd? 
 

  

Hva gjenstår? 
 

  

Hvilke utfordringer ser vi, og hvilke har 
vi erfart?  

  

Hva bør eventuelt 
justeres/videreføres/endres for å nå 
kompetansemål/overordnede mål? 

  

Er planlagte tiltak gjennomført?  

Hvis nei, hvorfor ikke?  

  

Videre plan 
  
  

 

 

  



Vedlegg 11: Kompetansekartlegging alle enheter 

 

 

 

 
  

 Antall 
kvinner 

Antall 
menn 

Antall 
ansatte 
totalt 

Fordeling 
(%) 

Antall 
årsverk 

Snitt 
(%) 

Antatt 
avgang 
2024 

Antatt 
avgang 
2024 
(%) 

Antall 
med 

heltid 
(100%) 

Antall 
heltid i % 

Sykepleiere 110 1 111 19 97,02 87 7 6 72 64,86 
Vernepleiere 36 6 42 7 36,77 88 0 0 29 69,05 
Fysioterapeuter 10 0 10 2 6,7 67 0 0 4 40,00 
Ergoterapeuter 3 0 3 1 3 100 0 0 3 100 
Annen relevant 
høgskoleutdanning 26 3 29 5 23,38 81 2 7 18 62,07 

Helsefagarbeidere/ 
hjelpepleiere 151 8 159 27 108,46 68 19 12 31 19,50 

Helsesekretærer 11 0 11 2 7,42 67 2 18 1 9,09 
Barne- og 
ungdomsarbeidere 4 1 5 1 2,21 44 1 20 0 0,00 

Assistenter/ 
pleiemedarbeidere 163 15 178 30 64,264 36 14 8 9 5,06 

Ledere/ 
administrasjon 17,4 1 18 3 17,1 93 3 16 11 59,78 

Leger 1 14 15 3 12,4 83 4 27 1 6,67 
Andre 15 2 17 3 13,38 79 5 29 5 29,41 
TOTALT 547,4 51 598,4 100 392,11 66 57 10 184 30,75 



Vedlegg 12: Oppsummering fra intervju om oppgavefordeling mellom sykepleier 
og helsefagarbeider 

Vi gjennomførte intervju med sykepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere ved våre tre 
institusjoner (Eide sykehjem, Bøtunet omsorgssenter og Fræna sjukeheim og omsorgssenter) i 
oktober 2021. De som gjennomførte intervjuene, var Benedikte Robinson (personalkonsulent) og 
Karianne Naas Vestavik (rådgiver i helse og velferd).  

  

Alle yrkesgrupper orienterer om at de gjør mye av det samme med stell og daglig oppfølging av 
pasienter i institusjonene. Sykepleierne gjør i tillegg en del sykepleiefaglige oppgaver.  

Det som opplyses som positivt ved at alle gjør mye av det samme, er at alle er til enhver tid 
oppdaterte på pasientene, og at det blir variasjon i oppgavene. Det som ikke er bra med det, er 
at det er oppgaver som tar tid bort fra pasientene, fordi at sykepleierne i stor grad må gjøre for mye 
«annet». Det blir dessuten en større belastning på sykepleierne.  

I tillegg må mange ansatte, uavhengig av profesjon, gjøre mer tradisjonelle vaktmesteroppgaver som 
å håndtere søppel, skifte lysrør, flytte traller osv. Dette er arbeid som kommer i tillegg til det de er 
ansvarlig for, og som er en tidstyv.  

Noen steder er helsefagarbeiderne satt i stand til å gjennomføre mer tradisjonelle sykepleiefaglige 
oppgaver for å avlaste sykepleierne. Noen opplyser om at det er fordi helsefagarbeiderne har lyst, og 
at sykepleierne gjerne lærer bort og delegerer. Andre opplyser om at oppgavefordelingen er ganske 
tradisjonell.  

  

Det er varierende fra enhet til enhet hvordan kompetansen blir brukt, og det er til tider avhengig av 
hvem som er på jobb for hvem som gjør hvilke oppgaver. Generelt kan vi si at kompetansen vi har til 
rådighet blir ikke alltid brukt riktig. Vi må forvalte de ressursene vi har på en mer effektiv måte.  

Dette kan vi gjøre ved å: 

 
• sørge for en mer faglig styrt fordeling av oppgavene  
• øke kompetansen til helsefagarbeiderne, slik at de i mye større grad kan avlaste 

sykepleierne. Oppgaver for helsefagarbeiderne kan være å ta diverse prøver og målinger, 
bestille taxi, kontakte kjøkkenet om endringer i mat, registrere ADL, bestille varer, renhold, 
følge pasienter til timeavtaler mv.  

• sørge for tilpassede bemanningsplaner i henhold til tjenestemottakernes behov/ 
tjenesteproduksjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Vedlegg 13: Resultat fra undersøkelse blant ansatte om behov for spesialisert 
kompetanse i enhetene 

Hva ansatte mener de selv har behov for av mer kompetanse 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hva ansatte mener enheten har behov for av mer kompetanse 
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