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Høring - Prosjekt kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen

Helse Nord og KS Nord-Norge har i samarbeid med universitetene i Nord-Norge og representanter 
fra kommuner og helseforetak gjennomført utredningsprosjektet ”Kompetanseutfordringer som 
følger av samhandlingsreformen”. Prosjektet er gjennomført i 2 faser:
Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3. september 2012
Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30. april 2013 
Begge rapportene finner du her:
http://www.helse-nord.no/kompetanseutfordringer/category30074.html
Kartleggingen viser behov for å tilpasse kapasitet og innhold i grunn- og videreutdanningen av 
helsepersonell, og å styrke etterutdanningen. Det foreslås en rekke tiltak der ansvaret for 
gjennomføring ligger i utdanningsinstitusjonene og/eller i helsetjenesten selv (helseforetak og/eller 
kommuner). 
Strategier og tiltak er i rapport fase 2 gruppert innenfor følgende 6 tiltaksområder:
1. Utvikle samspillsarena - helsefaglige utdanninger og helsetjenesten (s. 15)

2. Utvikle høyere helsefaglige grunn- og videreutdanninger i Nord-Norge (s. 15)

3. Utvike kunnskaps- og kompetanseoverføring som samhandlingsvirkemiddel (s. 17)

4. Utrede kompetanseutfordringer i små kommuner (s. 17)

5. Utrede utvikling av undervisningstiltak om pasientsentrert helsetjeneste (s. 18)

6. Opplærings- og utdanningsbehov for leger i primærhelsetjenesten som følger av 

samhandlingsreformen (s. 19)

Vi ber høringsinstansene om å særlig kommentere følgende:
Fase 1: Statusbeskrivelse av kompetanseutfordringer. Rapport 3. september 2012
1. Er statusbeskrivelsen og vurderingene i rapporten som helhet dekkende?

2. Redegjør evt. for de områder der dere mener det foreligger mangler og gi en begrunnelse for 

dette. 

Fase 2: Tiltaksplan 2014-2016. Rapport 30. april 2013
Spørsmålene under er i uprioritert rekkefølge
1. Gi dine overordnede synspunkter på strategi- og tiltaksplanen, og konkrete synspunkter på de 

foreslåtte tiltak/tiltaksområder.
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2. Hvilke kompetanseområder og personellgrupper er mest kritisk for gjennomføring av reformen, 

sett fra din institusjons/din kommunes, eller organisasjons ståsted? Ta gjerne utgangspunkt i 

fagområder/tjenestetilbud og/eller personellgrupper, eks. kreft, rehabilitering, sykepleiere, 

fastleger o.a. Prioriter de mest kritiske kompetanseområder og personellgrupper i innbyrdes 

rekkefølge.

3. Hvilke kompetanseområder kan utvikles som etterutdanningstilbud, og hvilke må utvikles som 

formelle videre-/masterudanninger gjennom utdanningsinstitusjoner? Hvilke forventninger har 

din organisasjon til fleksible nettstøttede (E-læring) samlingsbaserte utdanningstiltak og hvilke 

kompetanseområder ønskes prioritert på dette området?

4. Hvilke formelle møtearenaer (regionalt og/eller lokalt) bør etableres mellom 

utdanningsinstitusjoner og tjenestene for å ivareta behovet for samspill i dimensjonering og 

innhold i helse- og sosialfaglige utdanninger?

5. Hvor mener du ansvaret for finansiering av de ulike tiltak primært ligger, eks. stat, kommune, 

helseforetak, Universitet/høgskole, andre?

6. Hvilke instanser utenfor utdanningsinstitusjonene mener du kan ha en rolle i gjennomføring av 

tiltak, eks. kommunale utviklingssentra, kompetansesentra i helseforetakene, fylkesmannen o.a.?

Spesielt til utdanningsinstitusjonene:

Til grunn for strategiarbeidet har vært en antakelse om at 15 % av studieplassene innenfor helsefaglig 

utdanning, bør ligge i Nord-Norge. Dette er i tidligere utredningsarbeid begrunnet med at selv om 

befolkningen i landsdelen utgjør kun 9,5 % av landets befolkning, er en antatt større flyttestrøm av 

personell med kompetanse fra nord til sør enn fra sør til nord bakgrunnen for et mål om 15 % andel 

av studieplassene.  Imidlertid kan en anta at noen yrkesgrupper er mer mobile enn andre, og at 

nettosstrømmene mellom landsdeler kan variere mellom yrkes- og utdanningsgrupper; på dette feltet 

trengs det mer kunnskap. Spørsmålet er derfor om målet om 15 % andel av studieplassene innenfor 

helsefaglig utdanning i Nord-Norge differensieres? Hvordan kan måltallet om 15 % av den total 

nasjonale utdanningskapasiteten dokumenteres ut i fra hvor det blir av kandidatene fra de ulike helse-

og sosialfaglige utdanningene i Nord?

Kompetansebehov i folkehelsearbeid er ikke utredet i dette prosjektet. Det er i etterkant innhentet 

noen synspunkter fra Nordland fylkeskommune. Disse er vedlagt rapporten fra fase 2 (side 118) Vi 

ber høringsinstansene om synspunkter på dette, og om ytterligere innspill til strategier og tiltak.

Vi ber om at svarene relateres til de punktvise spørsmålene foran.
Svar bes sendt elektronisk til postmottak@helse-nord.no innen 20. august 2013.
Hvis du har du spørsmål i forbindelse med høringen kan du ta kontakt med samhandlingsleder 
Oddvar Larsen, helse nord RHF, oddvar.larsen@helse-nord.no tlf 75 51 29 31(jobb), 99 22 58 55 
(mobil).

Med vennlig hilsen

Finn Henry Hansen

Direktør

Oddvar Larsen

Leder samhandling og beredskap
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