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Introduksjon
Spesialisthelsetjenesten er avhengig av tilstrekkelig og kompetent personell
for å løse sine oppdrag. Tilgang på kvalifisert personell handler dels om
kapasitet og innhold i utdanningene, men også om utvikling og bedre bruk av
tilgjengelig personell. Det forventes mangel på flere grupper helsepersonell
og endringer i kompetansebehov frem mot 2030. Dette skyldes blant annet
stor naturlig avgang, utvikling i tjenestetilbudet og innsatsområder som er
prioritert i helsepolitikken.
Denne revisjonen undersøker den interne kompetansestyringen og tiltakene
som helseforetaket selv kan iverksette. Målet har vært å undersøke om
helseforetaket har etablert et hensiktsmessig system for å sikre nødvendig
kompetanse vurdert opp mot dagens oppgaver og fremtidige behov.
Revisjonen er gjennomført ved Sykehuset i Vestfold HF (SiV). Det er definert
følgende problemstillinger:
 Har helseforetakene etablert strategier og planer for å ivareta og
utvikle nødvendig kompetanse på kort og langt sikt?
 Har helseforetakene identifisert kompetansebehovet for de ulike
faggruppene?
 Hvordan arbeider lederne med å legge til rette for at egen enhet og
medarbeiderne har riktig og tilstrekkelig kompetanse?
 I hvilken grad vurderer enhetene eksisterende organisering og
oppgaveløsing ved identifisering av eget kompetansebehov?
Revisjonen er gjennomført i tidsrommet september-desember 2021.
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1. Konklusjoner og anbefalinger
1.1 Stor oppmerksomhet på kompetansestyring – behov for økt systematikk i tilnærmingen til kompetanseområdet
Kompetansebehovet i sykehusene er i endring. Oppgaver og ansvarsområder
utvikles med endringer i befolkningens behov for helsetjenester, nye
behandlingsformer og pasientforløp samt teknologisk og medisinsk utvikling.
Dette er utviklingstrekk som forventes å fortsette i fremtiden. God praksis for
kompetansestyring forutsetter at virksomheten planlegger, gjennomfører og
evaluerer tiltak for å sikre at virksomheten og den enkelte medarbeider har
nødvendig kompetanse for å utføre sine oppgaver og nå mål og krav.

Revisjonen viser samtidig enkelte forhold som bør styrkes for i større grad å
sikre en mer planmessig tilnærming knyttet til kompetansestyringen. Følgende
forhold er av betydning:

Med unntak av intensivkapasitet og enkelte andre fagområder, rapporterer
Sykehuset i Vestfold HF ikke om kritiske risikoer på kompetanseområdet.
Likevel vil fremtidens kompetansebehov kreve oppmerksomhet og gode
systemer for kompetansestyring.

Øke systematikk i oppfølging og rapportering i styringslinjen

Revisjonen har vist at styringssystemet i Sykehuset i Vestfold HF innbefatter
oppfølging og rapportering på kompetanseområdet. Foretakets strategier og
handlingsplaner er tydelige og gir retning for arbeidet på kompetanseområdet.
Overordnede føringer synes å være kjent for lederne.
Foretaket har god oversikt over utdanningsområdet og har iverksatt en rekke
tiltak for å imøtekomme dagens og fremtidens kompetansebehov. Det har
over tid vært rettet særlig oppmerksomhet rundt manglende intensivkapasitet. Flere strategiske tiltak er iverksatt og gjennomført.
Foretaket har gjennom flere år arbeidet systematisk for i større grad å sikre
effektiv oppgavefordeling mellom faggruppene. Arbeidet har resultert i
forskyvninger av arbeidsoppgaver mellom faggrupper og bedre utnyttelse av
kompetansen.






Øke systematikk i oppfølging og rapportering i styringslinjen
Prioritere gjennomføring av nødvendige utviklingstiltak
Styrke oppfølgingen av medarbeidere

Foretakets strategi- og handlingsplaner er tydelige og gir retning for arbeidet
på kompetanseområdet. Foretaket har planlagt å utforme en metodikk for
strategisk kompetansestyring, men dette er så langt ikke innført. En tydeligere
struktur for rapportering og oppfølging vil gi større trygghet for at risikoutsatte
områder blir løftet og ivaretatt slik at hensiktsmessige tiltak iverksettes og
gjennomføres. Ved at gjenstående tiltak i strategiens handlingsplan
gjennomføres vil det kunne bidra til en mer robust tilnærming til
kompetanseområdet.
De reviderte klinikkene og enhetene har i mindre grad operasjonalisert
kompetansestrategiens handlingsplan. Ved å operasjonalisere
handlingsplanen, der definerte kompetansemål blir et strukturert og analytisk
underlag for vurderinger og beslutninger, vil dette kunne videreutvikle dagens
prosesser i kompetansestyringen mer i retning av strategisk
kompetansestyring.
Klinikk psykisk helse og avhengighet har tatt i bruk et verktøy hvor avdelinger
og seksjoner i klinikken har oversikt over årsverk, ledige stillinger, naturlig
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avgang og fremtidig behov. Konsernrevisjonen ser at dette kan være et
hensiktsmessig verktøy for ledere, både for å følge utviklingen, iverksette
tiltak og i rapporteringsøyemed. Vi ser at også øvrige klinikker i foretaket vil
kunne nyttiggjøre seg en tilsvarende løsning.

Prioritere gjennomføring av nødvendige utviklingstiltak
Helseforetakenes arbeid med å utvikle ansatte danner grunnlag for at det
arbeides systematisk og kontinuerlig med forbedring av virksomheten.
Kompetanseportalen er et verktøy som samler all dokumentasjon knyttet til
kompetanse på ett sted. Den gir god oversikt over planlagt, pågående og
fullført læring - både for medarbeidere og ledere. Foretaket har vært pilot i
innføring av kompetanseportalen i Helse Sør-Øst. Utrulling og opplæring i bruk
av denne ble gjennomført våren 2021. Ved reviderte enheter er innføring av
kompetanseplaner for faggruppene og for den enkelte medarbeider i
startfasen. Ved å ta i bruk kompetanseportalen i tråd med gjeldende mål og
krav vil dette gi bedret oversikt og systematikk i hvordan den enkelte
medarbeider følges opp i tråd med kompetansebehov for faggruppene og den
enkelte.
Revisjonen viser at planlagte kurs og opplæring ikke i tilstrekkelig grad
gjennomføres i reviderte enheter. For å sikre faglig utvikling og motiverte
medarbeidere er det viktig at det i større grad legges til rette for at
medarbeiderne gjennomfører kurs, fastsatte fagdager, lederutvikling og annen
nødvendig opplæring. I arbeidet med å beholde medarbeiderne vil individuell
utvikling være et sentralt element.
Tid og rom for fagutvikling er nødvendig for at medarbeidere i en akutttjeneste kan være i stand til å håndtere vanskelige og uforutsette, og av og til
farlige situasjoner på best mulig måte. Det er derfor viktig å rette særskilt
oppmerksomhet på hvordan akuttpostene i Klinikk psykisk helse og
avhengighet kan organiseres, slik at medarbeiderne i større grad gis mulighet

for å gjennomføre kompetansehevende tiltak. Dette vil gi større forutsigbarhet
og trygghet i egen arbeidssituasjon.

Styrke oppfølgingen av medarbeidere
God praksis for å beholde medarbeidere innebærer å legge til rette for
opplevelse av selvstendighet, meningsfulle oppgaver og et godt arbeidsmiljø,
slik at den enkelte kjenner mestring gjennom arbeidsoppgaver som stimulerer
til læring og egenutvikling. Den årlige forbedringsundersøkelsen dekker flere
områder som er relevant i denne sammenheng, og er et virkemiddel som skal
bidra til å se arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS samlet.
Helseforetakets resultater fra Forbedring 2021 viser i hovedsak lik
gjennomsnittlig skår som foregående år. Medisinsk klinikk skårer lavere på alle
områder enn gjennomsnittet for foretaket. Klinikk psykisk helse og
avhengighet har omtrent samme skår som foretaket.
Revisjonen viser svakheter i planene for oppfølging av bevarings- og
forbedringsområder for de reviderte enhetene. For å sikre at forbedringsundersøkelsens hensikt oppnås, er det viktig at ledere påser at relevante tiltak
iverksettes og at forbedringsarbeidet gjennomføres og evalueres slik at ønsket
resultat oppnås og at praksis kan endres i tråd med dette.
I Helse Sør-Øst er årlige medarbeidersamtaler obligatorisk. Det er store
forskjeller i hvordan medarbeidersamtaler i de reviderte enheter
gjennomføres og om de gjennomføres. Når vi ser dette i sammenheng med
enheter med beskrivelser av høyt arbeidspress, til tider utrygge
arbeidsforhold, høy turnover og i perioder hyppige korttidssykefravær, vil en
bedre systematikk og struktur for gjennomføring av medarbeidersamtaler
være et bidrag til økt trivsel og motivasjon. Dette kan føre til ytterligere
stabilitet i personalgruppene.
I psykiatrisk akuttseksjon har leder personalansvar for 140 medarbeidere, noe
som gjør det utfordrende å ha tilfredsstillende medarbeideroppfølging. Det er
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positivt at foretaket nå er i ferd med å se på organiseringen av denne
seksjonen.

1.2 Anbefalinger
Til støtte for foretakets videre utvikling av kompetanseområdet anbefaler
konsernrevisjonen følgende:






Gjennomføre planlagte tiltak for økt struktur på kompetanseområdet
Legge til rette for gjennomføring av planlagt opplæring
Styrke medarbeideroppfølgingen, herunder
o sørge for at medarbeidersamtaler gjennomføres som en
integrert del av personaloppfølgingen
o styrke oppfølgingen av den årlige forbedringsundersøkelsen
Vurdere organisering og kontrollspenn i psykiatrisk akuttseksjon
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2. Kontekst
2.1 God kompetansestyring bidrar til god
pasientbehandling
Gode helse- og omsorgstjenester skapes når pasienten møter personell med
høy faglig kompetanse, og når det er et godt samspill mellom pasienten og
personellet. Helseforetakene må tilpasse seg nasjonale krav til spesialisthelsetjenester, samt endringer i befolkningsgrunnlaget, sykdomsutvikling,
samt medisinsk og teknisk utvikling.
Det har over flere år vært et økende behov for ressurser innenfor ulike
grupper av helsepersonell. Helsetjenesten står overfor flere utfordringer
knyttet til tilgangen til helsepersonell og hvordan helsetjenesten utnytter sine
ressurser og sin kompetanse.
Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 (Meld. St. 7 (2019-2020)) tydeliggjør
i framskrivingene av de eksisterende utviklingslinjene at det er et stort og
udekket behov for helsepersonell i dag og fremover. Det presiseres at
helseforetakene skal sikre tilstrekkelig bemanning til å utføre oppgavene og
sikre at ansatte har den kompetansen som må til for å utføre pålagte
oppgaver. Endringer i oppgavedeling og personellsammensetning er et
virkemiddel for å gjøre god bruk av tilgjengelige kapasitet og kompetanse.

roller, og at det etableres et godt samarbeid mellom ledere på ulike nivåer.
Den praktiske gjennomføringen vil i de fleste tilfeller påligge førstelinjelederne
som utøver den daglige pasientnære og faglige ledelsen. Utviklingen må følges
opp i styringslinjen i helseforetaket.
Vurdering, håndtering og oppfølging av risiko er sentralt for å sikre god styring.
Manglende styring av risiko kan føre til at det ikke iverksettes hensiktsmessige
tiltak og at vesentlige forhold dermed ikke følges opp og rapporteres på en
tilstrekkelig måte.
Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring tydeliggjør øverste
leders ansvar for å utarbeide en oversikt over medarbeideres kompetanse og
behov for opplæring. Det stilles særskilt krav til at organisering og
oppgavefordeling sikrer at helsepersonellet er i stand til overholde sine
lovpålagte plikter. Kompetanse i forbedringsarbeid er en avgjørende faktor for
å lykkes med endring og forbedring. Veilederen viser til en modell for
systematisk forbedringsarbeid.

Riksrevisjonens undersøkelse fra 2019 om bemanningsutfordringer i
helseforetakene, viser til at helseforetakene har store utfordringer med å
rekruttere og beholde sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere.
Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester fra juni 2021 viser
utfordringer knyttet til manglende oppnåelse av målet om «den gylne regel»,
høy avvisningsrate, variasjon i ventetider og ubesatte stillinger.

2.2 Ledelse og kvalitetsforbedring
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring tydeliggjør leders ansvar og
pålegger virksomhetene å etablere et helhetlig styringssystem hvor aktiviteter
og prosesser planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres for å sikre
faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Nivåinndelingen krever avklarte

Figur 1: Modell for systematisk forbedringsarbeid. Kilde: Veileder til forskrift om ledelse
og forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten.
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2.3 Mål og krav til kompetanseplanlegging
Gjennom oppdrag- og bestillerdokumentet til helseforetakene for 2021 er det
gitt krav om å arbeide systematisk med strategisk bemannings- og
kompetanseplanlegging, herunder å utdanne, utvikle, beholde, rekruttere og
tilrettelegge for forskning, fagutvikling og livslang læring av helsepersonell.
Dette arbeidet skal sees i sammenheng med oppdrag gitt i 2020 om å
kartlegge dagens og fremtidige kompetansebehov.

2.4 Regional delstrategi for utdanning og kompetanse
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i møte 19. august 2021 en regional
delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling. Strategien skal bidra til at
sykehusene i regionen er i stand til å møte fremtidens behov for kompetanse
og helsepersonell.
Utdanningsoppgaven for helseforetakene omfatter arbeid med praksisplasser,
læreplasser, turnusplasser innen helse- og sosialfaglig grunn-, videre/etter- og
masterutdanning, samt spesialistutdanning av ulike yrkesgrupper.
Den regionale delstrategien er inndelt i syv arbeidsområder:
1.

Livslang læring og kompetanseutvikling

2.

Spesialutdanning av sykepleiere

3.

Spesialistutdanning av leger

4.

Oppgavedeling og kompetansesammensetning

5.

Praksisstudier og lærlingordning

6.

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

7.

Lederkompetanse

Satsningsområder og tiltak beskrives under hvert arbeidsområde i strategien.

2.5 Kompetansestyring
Kompetansestyring består i å planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak for å
sikre at virksomheten og den enkelte medarbeider har nødvendig kompetanse
for å utføre sine oppgaver og nå mål og krav som er stilt.

For å kunne utvikle de ansattes og virksomhetenes kompetanse må det
foreligge en bevisst tenkning og handling rundt kompetanseaktivitetene.
Styring av kompetanse kan sees som en strukturert prosess med ulike
aktiviteter i hvert steg av prosessen. Figur 2 illustrerer stegene i prosessen.
Aktivitetene omfatter områdene utdanne, utvikle, beholde og rekruttere.
Fastsette
mål og krav

Kartlegge
behov

Gjennomføre tiltak

Evaluere

Rapportere

Figur 2: Illustrasjon av hvert steg i en kompetansestyringsprosess.

2.6 Kompetanseportalen
Kompetanseportalen er et verktøy som har til hensikt å styrke arbeidet med
strategisk kompetansestyring, bidra til å strukturere arbeidet og bedre
dialogen mellom leder og ansatt i faggruppens og den enkeltes kompetanseutviklingsløp. Portalen samler all dokumentasjon knyttet til kompetanse på ett
sted og gir oversikt over all planlagt, pågående og fullført læring for
medarbeidere og ledere. Eksempler på slik dokumentasjon er planer for
nyansatte, prosedyrer, beredskapsplaner, brannvernrutiner, medisinteknisk
utstyr m.fl. Når alt dette samles på ett sted, vil ansatte få en god oversikt over
hvilke krav som gjelder for den stillingen man innehar. Det vil også gi den
enkelte leder en kontinuerlig oversikt over enhetens kompetansebeholdning.
Portalen har en tredelt løsning:
 kompetanseplaner for alle ansatte
 læringsmålplaner for LIS (Leger i spesialisering)
 medarbeidersamtale med oppfølging
Kompetanseportalen for LIS ble tatt i bruk av alle helseregioner i forbindelse
med innføring av ny LIS-ordning høsten 2017. Utrulling av fullskalaversjonen
for alle yrkesgrupper i Helse Sør-Øst startet høsten 2021.

Rapport 6/2021 Kompetansestyring

Side 8

3. Tilnærming
3.1.1 Omfang og avgrensninger i revisjonen

3.1 Innfallsvinkel til revisjonen
Utgangspunktet for revisjonen har vært å undersøke om helseforetaket har
etablert tilstrekkelig styring og kontroll på kompetanseområdet. Dette er
gjennomført ved å undersøke helseforetakets overordnede styring og hvordan
to utvalgte klinikker gjennomfører kompetansestyringen i praksis.
Konsernrevisjonen har gjennomgått foretakets dokumenter for å vurdere om
foretaket har etablert tydelige mål og planer, og om risiko inngår som en del
av styringen. I reviderte klinikker og enheter har vi undersøkt og vurdert om
krav og føringer etterleves og om tilnærmingen til kompetansestyringsprosessen gir ønskede resultater.
Intervjuene har blitt benyttet som metode til å belyse, understøtte og
supplere funn fra dokumentgjennomgangen, samt å innhente kvalifiserte
vurderinger fra ledere og andre sentrale aktører i reviderte enheter. Figur 3
illustrerer vår tilnærming i revisjonen.

Kompetansestyring er en omfattende prosess som omfatter mange aktiviteter
på ulike nivåer, og det har derfor vært behov for å gjøre noen avgrensninger i
revisjonen. Revisjonen har ikke vurdert hvilken kompetanse den enkelte enhet
eller medarbeider har behov for. Revisjonen har heller ikke undersøkt
foretakets praktisering av LIS-utdanning, eller hvorvidt kompetansekravene
ivaretas i denne utdanningen.

3.1.2 Revisjonsgrunnlag
Revisjonsgrunnlaget for revisjonen er lover, forskrifter og andre styrende
dokumenter:
 pasient- og brukerrettighetsloven
 psykisk helsevernloven
 forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten
 oppdrags- og bestillerdokument
 virksomhetsrapporter og årlige meldinger
 strategier og handlingsplaner
 faglige retningslinjer
Revisjonskriterier er utledet av overnevnte kilder - se vedlegg 3.

3.2 Reviderte enheter
Revisjonen har omfattet undersøkelser av hvordan foretaket ivaretar sine mål
og krav på kompetanseområdet og hvordan arbeidet følges opp og
rapporteres i styringslinjen.

Figur 3: Konsernrevisjonens tilnærming i revisjonen.

For å undersøke hvordan kompetanseområdet følges opp i praksis har
revisjonen gjennomført undersøkelser i følgende klinikker og tilhørende
enheter:


Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Psykiatrisk sykehusavdeling,
Akuttpost A og DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk A
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Medisinsk klinikk ved Medisinsk sykepleieavdeling, Medisin 5BC og
Indremedisin A.

Klinikk psykisk helse og avhengighet består av Avdeling rus og avhengighet,
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Autismeavdeling, DPS Vestfold og
Psykiatrisk sykehusavdeling. Klinikken har virksomheten i Tønsberg,
Sandefjord og Larvik.
Psykiatrisk akuttseksjon består av tre akuttposter. Akuttpostene er likelydende
og tar imot pasienter over 18 år som er i behov for innleggelse i sykehus, etter
lov om psykisk helsevern. Akuttpostene er bemannet med leger, psykologer,
sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og assistenter.
Allmennpsykiatrisk poliklinikk A sin målgruppe er pasienter over 18 år med
allmennpsykiatriske problemstillinger som angst og stemningslidelser.
Pasienter som gis rett til prioritert helsehjelp i poliklinikken har moderate til
alvorlige psykiske plager. Poliklinikken er i hovedsak bemannet med leger,
psykologer og sykepleiere.
Medisinsk klinikk består av syv avdelinger. Klinikken har ansvar for alle
indremedisinske spesialiteter, samt nevrologi og barne- og ungdomsmedisin. I
tillegg har klinikken ansvar for tilbudet til pasienter med sykelig overvekt.
Klinikken har virksomhet i Tønsberg og Larvik.
Indremedisin A består av hjertemedisinsk seksjon, seksjon for
hormonsykdommer og nyremedisinsk seksjon. Avdelingen har ca. 30 ansatte,
hvorav 10 leger i spesialisering. Hver seksjon har en seksjonsoverlege med
fagansvar for hver spesialitet. Avdelingen bemanner poliklinikker og
sengeposter på dagtid, og har tre vaktlinjer med vakt i akuttsenter, på
medisinsk overvåking og på sengepostene.
Medisinsk sykepleieavdeling består av 9 seksjoner som har ansvar for
fagområdene innen medisinsk klinikk. Medisin 5BC har 28 senger og behandler
pasienter innen fagområdene hjerteinfarkt, hjertesvikt, rytmeforstyrrelser og
brystsmerteproblematikk. Posten er bemannet med leger, spesialsykepleiere,
sykepleiere, og helsefagarbeidere.
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4. Sykehusets styringssystem og strategi for kompetansestyring
Kapittel 4 omhandler våre observasjoner og vurderinger av helseforetakets
styringssystem og hvordan kompetanseområdet følges opp og rapporteres i
styringslinjen.
Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten viser til leders ansvar for at god virksomhetsstyring er i tråd med
fastsatte krav og gjennomføres på en strukturert måte gjennom et etablert
system. God praksis for kompetansestyring forutsetter at virksomheten
planlegger, gjennomfører og evaluerer tiltak for å sikre at virksomheten og
den enkelte medarbeider har nødvendig kompetanse for å nå definerte mål.

4.1 Observasjoner
4.1.1 Styrende dokumenter

Konsernrevisjonen oppfatter at det som et styringsprinsipp legges til grunn at
klinikksjefene er kjent med oppdragene til foretaket og foretakets strategier,
og at klinikkene ivaretar dette i sin interne styring. Det er således ikke gitt et
spesifikt krav om å kartlegge dagens og fremtidens kompetansebehov slik
føringer er gitt i oppdragsdokumentet for 2020.
Foretaket har ikke en samlet oversikt over dagens og fremtidens
kompetansebehov på overordnet nivå. Dette gjelder både fremtidig behov for
kapasitet og endrede kompetansekrav innenfor ulike fagområder. Det
opplyses imidlertid at de har et inntrykk av at det er god oversikt over status i
den enkelte enhet, men at det er vanskelig å tallfeste framtidig behov for
kompetanse innen de ulike fagområdene. I de reviderte klinikkene ivaretas
dette noe ulikt.

Helseforetaket har beskrevet sitt styringssystem i dokumentet «System for
styring og ledelse». Dokumentet viser ulike områder som skal bidra til at
virksomheten utøver sine oppgaver i samsvar med gjeldende regelverk,
styringskrav og mål. Dokumentet beskriver fordeling av ansvar og roller, samt
de aktiviteter ledelsen har iverksatt for at helseforetaket skal være i stand til å
oppnå mål og krav.

Klinikk for psykisk helse og avhengighet kartlegger kompetansebehov ved
hjelp av et skjema som viser dagens og fremtidens behov tre år fram i tid.
Medisinsk klinikk har i forbindelse med innflytting i nytt bygg laget en oversikt
over kompetansebehov for de ulike faggruppene i dag og noe fram i tid.

Overordnet ansvar for kompetanseområdet er gitt HR-avdelingen. Det
omhandler i hovedsak det strategiske arbeidet knyttet til utarbeidelse og
oppfølging av helseforetakets kompetansestrategi og handlingsplan,
lederopplæring og oppfølging og veiledning i forbindelse med aktiviteter
knyttet til disse områdene. I helseforetakets oppdrags-, ansvar- og
fullmaktsdokumenter er dette tydeliggjort.

Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, har HSØ RHF gitt alle
helseforetakene i oppdrag å utarbeide en egen utviklingsplan. I foretakets
plan trekker man fram noen sentrale områder i arbeidet med å styrke
kompetanseutvikling og rekruttering. Punktene under viser et utdrag:

4.1.2 Planer og strategier
Utviklingsplan



Gode resultater og et godt omdømme på å levere god pasient-behandling
er den beste garantien for fortsatt god rekruttering av nøkkelpersonell
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For framtidig rekruttering er det viktig at sykehuset fortsatt er en
attraktiv læringsarena for alle typer helsefaglige studenter, elever,
lærlinger, hospitanter, turnuskandidater og spesialistkandidater
For fortsatt å rekruttere godt, og ha en kompetanse som er tilpasset
oppgaver og funksjoner, er det nødvendig å ta et mer systematisk og
strategisk grep om kompetanseutviklingen
Samspillet mellom tjenestene og universitets- og høyskolesektoren må
styrkes for å sikre at dimensjoneringen av, og innholdet i, utdanningene
samsvarer bedre med arbeidslivets faktiske og framtidige behov

Kompetansestrategi
Helseforetakets kompetansestrategi for 2019-2023 skal legge premissene og
peke ut kursen for kompetansearbeidet i foretaket. Strategien har fem
hovedmål:
1.
2.

Sykehuset er en fremtidsrettet og attraktiv kompetanseorganisasjon
Sykehuset kjennetegnes av en læringskultur som fremmer
pasientsikkerheten
3. Sykehusets utdanningsrolle er styrket og utdanningsinstitusjonenes
tilbud samsvarer med foretakets behov
4. Sykehusets teknologikompetanse er styrket og potensialet i ny
teknologi utnyttes
5. Sykehusets kompetanse i driftsoptimalisering, prosessplanlegging og
ressursstyring er styrket
Strategiens handlingsplan har flere delmål og tiltak under det enkelte
hovedmål, bortsett fra for hovedmål 5. Ansvaret for tiltakene er fordelt og
flere tiltak skal gjennomføres i perioden 2019-2023. På revisjonstidspunktet
viser status at flere tiltak er igangsatt eller gjennomført. Enkelte sentrale tiltak
som ikke er igangsatt er å:




Etablere et årshjul for strategisk kompetansestyring som kobles mot
aktuelle budsjettprosesser



Tilrettelegge for at klinikkene har nødvendige grunnlagsdata slik at
fremtidig kompetansebehov blir vurdert og håndtert



Utforme et system for forpliktende og gjensidig hospitering med
kommunene

Status på tiltak rettet mot hovedmål fire fremkommer ikke i mottatte
dokumenter.
Strategidokumentet presiserer at strategiens handlingsplan skal
operasjonaliseres i klinikkene, avdelingene og seksjonene. Klinikksjefene har
således fått oppdraget.
Klinikk psykisk helse og avhengighet har ikke utarbeidet egen plan, men det
orienteres om at den overordnende handlingsplanen benyttes aktivt i
klinikken. Det er blant annet laget en tavle hvor oppgaver knyttet til konkrete
tiltak i handlingsplanen er innbefattet. Som et eksempel nevnes at alle
seksjoner skal levere en prosjektrapport om hvordan de skal oppnå økt
brukerinvolvering, jamfør tiltak under hovedmål 2 i strategiens handlingsplan.
Medisinsk klinikk er kjent med strategien, men har ikke utarbeidet egen
handlingsplan. Det opplyses imidlertid at i forbindelse med at flere avdelinger
flytter inn i nytt bygg denne høsten er det gjennomført flere prosjekter for å
sikre god oversikt over hva avdelingene trenger i dag og i nær fremtid. Dette
gjelder i hovedsak for leger i spesialisering og for faggrupper innen
sykepleietjenesten. Ved at revidert enhet får flere fagområder som
ansvarsområde har dette i tillegg krevd både endret organisering og økt
tilfang av stillinger.

Utforme en metodikk på foretaksnivå for hvordan klinikkene årlig skal
følge opp det strategiske kompetansestyringsarbeidet
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Ledelsens gjennomgang
Helseforetakets styringssystem blir gjennomgått årlig i Ledelsens
Gjennomgang (LGG). Resultatene for 2020 ble lagt frem for foretakets styre i
desember 2020. Kompetansestyring inngår ikke her som eget område for
gjennomgang, men det påpekes at flere fagmiljøer er sårbare med tanke på å
rekruttere og beholde kompetanse. Det spesifiseres videre at utdanning
innenfor noen særlige rekrutteringssvake faggrupper som legespesialiteter og
spesialsykepleiere innen anestesi, operasjon og intensiv skal prioriteres.

4.2 Vurderinger
Figur 4 illustrerer hvordan kontinuerlig forbedring er satt inn i et styringssystem. Figuren viser hvordan mål og krav operasjonaliseres og fordeles, hvor
planer utarbeides, utføres, evalueres og følges opp innenfor det enkelte nivå,
samt hvordan resultater og utfordringer rapporteres i styringslinjen.

Klinikk psykisk helse og avhengighet har i forbindelse med LGG denne høsten
gjennomført en risikovurdering som også omfatter områdene tilgjengelig
kompetanse og kompetansestyring. Klinikken vurderer at det er høy risiko
knyttet til rekruttering av overleger og nevropsykolog. Risiko på området
kompetansestyring for øvrig vurderes som middels. Konkretisering av tiltak
tas opp i klinikkens ledergruppe denne høsten.
Vi har ikke mottatt dokumentasjon på gjennomførte risikovurderinger i
Medisinsk klinikk i forbindelse med LGG.

Lederavtaler
Lederavtalene er et kjerneelement i styringen av foretaket og skal bidra til at
målene som er satt blir realisert. Administrerende direktør inngår hver høst
lederavtaler med klinikksjefene. Klinikksjefene inngår lederavtaler med sine
avdelingssjefer, som deretter inngår lederavtaler med sine seksjonsledere.
Lederavtalene skal bidra til å ansvarlig gjøre linjeledere på alle nivåer.
Ansvaret er operasjonalisert ved et sett av indikatorer hvor grad av
måloppnåelse følges opp ved månedlige møter og i forbindelse med LGG. Det
er ikke innarbeidet krav knyttet til kompetanseområdet for lederne i reviderte
klinikker og enheter.

Figur 4: Illustrasjon av en styringsmodell hvor prosessen for kontinuerlig forbedring
fremkommer på de ulike ledelsesnivåene.

Revisjonen viser at foretaket har et styringssystem som innbefatter
oppfølging og rapportering. Foretakets kompetansestrategi synes å være
kjent for ledere i styringslinjen. Det fremkommer imidlertid ikke en tydelig
overordnet profil eller struktur for hvordan strategien skal følges opp og
rapporteres i styringslinjen. Ved å utforme en metodikk, slik foretaket selv
initierer i kompetansestrategien, for hvordan klinikkene skal følge opp det
strategiske kompetansestyringsarbeidet vil dette gi større forutsigbarhet og
trygghet for at sårbare eller kritiske områder oppdages.
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Reviderte klinikker og enheter har ikke operasjonalisert strategiens
handlingsplan. Ved å operasjonalisere handlingsplanen, der definerte
kompetansemål blir et strukturert og analytisk underlag for vurderinger og
beslutninger, vil dette kunne videreutvikle dagens prosesser for
kompetansestyring mer i retning av strategisk kompetansestyring.

strategiens handlingsplan gjennomføres vil dette i større grad bidra til en
mere robust tilnærming til kompetanseområdet.

Administrerende direktør orienterer om at det gjennomføres regelmessige
oppfølgingsmøter med stabsdirektører og klinikksjefer der den enkeltes
lederavtale er utgangspunktet for gjennomgang og evaluering. For å redusere
risikoen for at planlagte tiltak på kompetanseområdet ikke følges opp,
vurderer konsernrevisjonen at det er hensiktsmessig å vurdere krav og
indikatorer knyttet til kompetansestyring i lederavtalene.
Klinikk psykisk helse og avhengighet har tatt i bruk et dokument hvor
avdelinger og seksjoner i klinikken kan holde oversikt over årsverk, ledige
stillinger, naturlig avgang og fremtidig behov for personell og kompetanse.
Konsernrevisjonen ser at det kan være et hensiktsmessig verktøy for ledere,
og at også øvrige klinikker i sykehuset vil kunne nyttiggjøre seg en slik løsning.
I forbindelse med at innflytting i nytt bygg for reviderte enheter i Medisinsk
klinikk er det gjennomført omfattende prosjekter og ulike analyser, som har
gitt god oversikt for å sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse på flere
fagområder og ved endret organisering. Selv om innflyttingen i nytt bygg ikke
er en del av denne revisjonen vurderer vi det slik at gjennom gode planer, god
struktur for gjennomføring, rapportering og oppfølging har reviderte enheter
innført en dynamisk tilnærming for styring av kompetanseområdet i denne
gitte situasjonen.
Konsernrevisjonen vurderer at foretakets strategi- og handlingsplaner er
tydelige og gir retning for arbeidet på kompetanseområdet. Likevel vil vi
påpeke at en tydeligere struktur for rapportering og oppfølging vil gi større
trygghet for at risikoutsatte områder blir løftet og ivaretatt slik at
hensiktsmessige tiltak iverksettes og gjennomføres. Ved at gjenstående tiltak i
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5. Utdanne
Kapittel 5 omhandler våre observasjoner og vurderinger av om
helseforetaket har strukturer som sikrer at sykehuset utdanner leger,
sykepleiere og andre relevante yrkesgrupper i tråd med dagens og
fremtidens behov.
Utdanning av helsepersonell er en av fire lovfestede hovedoppgaver for
helseforetakene. Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten
omfatter grunnutdanning, videre- og etterutdanning, turnustjeneste og
spesialistutdanning. Gode prosesser for å dekke alle behov omhandler at
utdanning skal skje på tvers av fag, profesjoner og nivåer og i samarbeid med
utdanningsinstitusjonene.

5.1 Observasjoner
I følge foretakets Årlig melding 2020 har foretaket omlag 400 lærlinger,
elever og studenter. Disse gjennomfører årlig i overkant av 7 000 praksisuker
totalt. Antall utdanningsstillinger for sykepleiere i videreutdanninger bygger
på tildelinger gjennom årlige budsjett. I tillegg kan den enkelte klinikk
prioritere egne midler til ytterligere utdanningsstillinger. Behovene meldes
inn fra klinikkene gjennom budsjettprosessen.





videregående opplæring/fagskoleutdanning
bachelor/videreutdanning/master
legeutdanning

Utdanningsutvalgene har en rådgivende funksjon. De skal bistå foretaket i å
styrke samhandling, koordinering og oppfølging av saker som har relevans
for foretakets ansvar for utdanning på tvers av stab, klinikker, avdelinger og
seksjoner. Utvalgenes mandat og sammensetning ble vedtatt i direktørens
ledermøte oktober 2020. Det orienteres om at utvalgene er et godt
supplement og et bindeledd mellom sykehusledelse og faggrupper.
Medisinsk klinikk opplyser at de deltar i et fagforum sammen med
utdanningsinstitusjonene i regionen for å utvikle utdanningene slik at de er
mest mulig relevante for foretaket.

Tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse
Foretaket har over tid hatt utfordringer med lav intensivdekning, noe som i
særlig grad har blitt synlig under Covid 19-pandemien. Dette har bidratt til
manglende kapasitet i intensivtransporter, avbrudd i operasjonsvirksomhet,
samt anstrengt drift på grunn av sykefravær og forskyvninger i ferieavvikling.

Samhandling og koordinering
For i større grad sikre at dimensjoneringen av, og innholdet i utdanningene
samsvarer med sykehusets faktiske og fremtidige behov, har foretaket
inngått et samarbeid med universitets- og høyskolesektoren i regionen.
Dette er i tråd med strategiens handlingsplan og anses som et viktig tiltak for
å sikre samme forståelse for hvordan det kan tilrettelegges i
utdanningsforløpene og hvordan studenter i praksis skal bli fulgt opp.
Det ble i direktørens ledergruppe våren 2020 vedtatt å opprette tre
utdanningsutvalg ved foretaket:

En sak i direktørens ledergruppe i mars 2021 belyste hvordan foretaket vil
prioritere utdanningskapasitet og oppbygging av kompetanse og ressurser
gjennom en planmessig utdanning og rekruttering av anestesileger og
intensivsykepleiere over en periode på 1-6 år. Forslaget diskuteres videre i
foretakets strategi- og budsjettkonferanse våren 2022.
I forbindelse med ny ordning med spesialistutdanning av leger og at
Medisinsk klinikk har vært gjennom en omorganisering med store endringer i
ledelse, avdelingsstruktur og funksjonsfordelinger, er det gjennomført et
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prosjekt “Kompetanseheving hos leger». Her var mandatet å se på hvordan
undervisningen av leger bør organiseres for å understøtte linjeledelsens
ansvar for at undervisning blir en integrert del av hele virksomheten.

Klinikk psykisk helse og avhengighet sitt dokument Kompetansekartlegging
KPA, viser per august 2021 klinikkens kompetansebeholdning i dag og
estimert behov tre år frem i tid.

Prosjektet gjelder for leger i spesialistutdanning (LIS) 2 og 3, men strukturen
vil også gjelde for LIS 1. Målet er at alle LIS skal oppleve utdannelsen som en
helhet, at supervisjon blir en del av arbeidsdagen, og at veiledning og felles
aktiviteter, som ferdighetstreninger og internundervisning, holder høy
kvalitet. I det senere prosjektarbeid planlegges det også å utarbeide en
struktur for kompetanseutvikling for overleger. Det bekreftes i intervjuer at
revidert utdanningsforløp er innført og at forløpene gjennomføres i tråd med
endrede føringer.

Tabell 1 viser et utsnitt av disse dataene for klinikkens mest sentrale
faggrupper.

Sykehuset har 38 stillinger for LIS 1. 12 måneder av utdanningen er i
spesialisthelsetjenesten. Utdanningsstillingene er tradisjonelt todelt med
seks måneder i kirurgisk klinikk og seks måneder i medisinsk klinikk. For å
styrke generell kompetanse innen psykisk helse, er det gjort en dreining for
praksisperioden for LIS 1 der det for noen er en tredelt praksis slik at klinikk
for psykisk helse- og avhengighet dekker tre av månedene. Klinikk psykisk
helse og avhengighet har årlig åtte LIS 1 i praksis fordelt på to perioder per
år. Det gis uttrykk for at en slik dreining er nyttig og lærerik.

Stillingstype

Overlege
LIS-lege
Avdelingsoverlege
Psykologspesialist
Psykolog
Spesialsykepleier
Sykepleier
Vernepleier spesial
Vernepleier
Hjelpepleier/
helsefagarbeider

Budsjetterte
stillinger

Ubesatte
stillinger

69,05
40,40
4,00
97, 20
90,80
143, 54
82,46
22, 72
21,17
63,10

6,47
-3,95
0
5,52
-4,95
6,05
4,43
-3,54
-3,50
7,30

Forv ant avgang i
årsverk/antall de
neste 3 år
5,92/9
0/0
0/0
12,40/13
0,50/1
25,88/31
4,30
4,50/5
2,24/4
0,18/18

Fremt.
behov
9
0
0
13
1
31
6
5
4
18

Tabell 1: Utdrag fra dokumentet «Kompetansekartlegging KPA». Kilde: SiV

Høsten 2021 etablerte foretaket et opplæringskontor for lærlinger som skal
styrke samarbeidet med videregående opplæring og yrkesopplæring.
Lærlingekontoret skal samarbeide med faglige ledere for de yrkesfagene der
foretaket tilbyr lærlingeplasser.
I 2021 ble foretaket godkjent lærebedrift innenfor fagområdene
helsefagarbeider, ambulansearbeider og institusjonskokk. Foretaket har
således økt sin innsats når det gjelder utdanning av helsefagarbeidere, og
hadde 18 lærlinger ved årsskiftet 2020/2021.

Tabellen viser at klinikken har ledige overlegestillinger. Klinikken har ikke
utarbeidet strategier eller planer for hvordan fremtidige behov for stillingene
skal dekkes, men viser til at plan for å imøtekomme fremtidige behov
diskuteres denne høsten.
Klinikkens retningslinje for utdanningspermisjoner for sykepleiere,
vernepleiere og andre med relevant 3-årig relevant helsefaglig utdanning gir
føringer for å kunne gi utdanningspermisjoner med hel eller delvis lønn.
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Dette gjelder for følgende videreutdanninger:





Seprep (psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser)
Videreutdanning innen Psykisk helsearbeid, Rus og Psykiatri
Mastergradsstudium i psykisk helsearbeid
Andre utdanninger når sykehuset har særlig behov for den aktuelle
kompetansen etter nærmere vurderinger

Psykiatrisk sykehusavdeling, akuttpost A hadde på revisjonstidspunktet
ubesatte stillinger for LIS og noen få for sykepleiere og vernepleiere. Det
opplyses at det generelt er utfordrende å rekruttere fagpersonell med god
kompetanse. Akuttposten ser også nedgang i søkere til LIS.
DPS Vestfold, allmennpsykiatrisk poliklinikk A har per i dag alle stillinger
besatt. Det orienteres om at poliklinikken har oversikt over behovet i et treårs perspektiv. Poliklinikken ser et økende behov for en spesialist innen
nevropsykologi og det vises til at det er planer om ansettelse av en psykolog
hvor det tilrettelegges for spesialisering innen denne spesialiseringen. I
ettertid er konsernrevisjonen informert om at stillingen er utlyst.
Det opplyses videre om at forløpet til psykologer under spesialisering (PUS)
er et sårbart område da dette forløpet ikke eies og styres av helseforetakene,
men av den enkelte psykolog som tar spesialiseringen. Dette gir
uforutsigbarhet med tanke på å kunne benytte den enkelte i praksis, og hvor
de vil jobbe etter endt spesialisering.
To medarbeidere er under utdanning for metakognitiv terapi (MCT) og vil
være ferdig utdannet terapeuter i løpet av 2022. Det er et mål å utdanne
ytterligere to psykologer i MCT. Konkret plan for utdanningsforløpene er ikke
lagt.

Medisinsk klinikk orienterer om at de per i dag i hovedsak har tilstrekkelig
kompetanse når det gjelder helsefagarbeidere og at budsjetterte stillinger er
dekket.
Det opplyses samtidig at sykepleieavdelingen trenger flere sykepleiere med
spesialfordypning. Avdelingen har laget en oversikt over hvor mange som
kan tilbys en slik tilleggsutdanning. Avdelingen har oversikt over aldersframskrivinger noen år frem i tid og har en plan for å dekke opp for de som
går av med pensjon.
Medisinsk sengepost har utarbeidet en overordnet Handlingsplan for fag og
fagutvikling, kompetansebygging og sertifiseringer. Planen viser til at de på
sikt vil ha behov for ytterligere fire kardiologisykepleiere. Det opplyses videre
at sengeposten i dag har fem ferdig utdannede kardiologisykepleiere og at
flere sykepleiere er under utdanning. Handlingsplanen er udatert og uten
tidspunkter for gjennomføring av utdanningene.

5.2 Vurdering
God styring av utdanningsområdet innebærer at det etableres oversikt over
de forventede kompetansebehovene, slik at man kan ivareta utdanning
planmessig i foretakenes helhetlige ressurs- og kompetansestyring. Videre er
det viktig med strukturer og arenaer som kan bidra til at kapasitet og kvalitet
avstemmes med samarbeidende utdanningsinstitusjoner.
De reviderte klinikker og enheter har hver for seg oversikt over dagens og
fremtidens utdanningsbehov per spesialitet noe frem i tid, og har således
laget et grunnlag for egen styring. Dette gjøres med ulik systematikk og
oppfølging av oversiktene. Konsernrevisjonen vurderer at en mer samlet
oversikt over kompetansebehov på overordnet nivå vil kunne gi større
mulighet for en mer langsiktig og strategisk tilnærming for å tilegne seg den
kompetansen som er nødvendig i fremtiden. Det vil også kunne bidra til noe
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bedre oversikt i arbeidet med økonomisk langtidsplanlegging for de ulike
utdanningene.
Gjennom opprettelse av råd og arbeidsutvalg har foretaket gjennomført
gode grep for å sikre at foretaket og utdanningsinstitusjonene skal
samarbeide og styrke de ulike utdanningene. Mandatene legger føringer for
at de ulike faggruppene skal holde seg oppdatert og medvirke til at
utdanningsinstitusjonenes utdanningsforløp samsvarer med foretakets
behov. Likevel vurderer konsernrevisjonen at det kan arbeides mer
strukturert med å operasjonalisere hvordan foretaket skal dekke behovene.
Selv om foretaket har et strukturert opplegg for opptrapping av
intensivkapasiteten, vil det samtidig være et behov for samme tilnærming for
andre faggrupper, slik som for eksempel innenfor Klinikk psykisk helse og
avhengighet.
Ved at klinikkene legger planer og videre iverksetter tiltak basert på sitt
oversiktsbilde over forventet kapasitet vil klinikkenes verktøy ikke bare gi
oversikt, men også være et verktøy for en systematisk opptrapping av
kompetansebehovet som er identifisert tre år frem i tid.
Ved at foretaket har innført et tre-delt utdanningsløp for LIS1 vil det,
samtidig med økt forståelse og kunnskap om psykisk helse i somatikk, også
bidra til økt kompetanse i Klinikk psykisk helse og avhengighet i de periodene
praksis gjennomføres der. For å ytterligere å styrke legers kompetanse innen
psykisk helse og rus vurderer vi at målet må være at alle som er i et
utdanningsforløp kommer inn i et slikt tre-delt utdanningsforløp.
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6. Utvikle
Kapittel 6 omhandler våre observasjoner og vurderinger i hvordan sykehuset
tilrettelegger for utvikling av medarbeidere, herunder bruk av fagspesifikke
kompetanseplaner og andre opplæringsformer som kurs, hospitering og
praktiske øvelser.
Helseforetakenes arbeid med å utvikle ansatte danner grunnlag for at det
arbeides systematisk og kontinuerlig med forbedring av virksomheten,
herunder pasientsikkerhet.

6.1 Observasjoner

I Klinikk psykisk helse og avhengighet er innføringen av kompetanseportalen
påbegynt. Det gjenstår fortsatt arbeid med utforming av innhold og å definere
den enkelte medarbeiders behov for kompetanse. Følgende
kompetanseplaner er tatt i bruk:






Basiskompetanse behandlere (poliklinikk)
Basiskompetanse miljøpersonale (døgnseksjoner)
Sykepleier/vernepleier døgn
Leger
Spesialist med vedtaksansvar etter psykisk helsevernloven

Kompetanseportalen
Kompetanseportalen er et verktøy for kompetansestyring. Her skal krav til
kompetanse for ulike faggrupper defineres. Videre gir verktøyet en oversikt
over kompetanseplaner, kompetansekrav og gjennomført opplæring.
Foretaket har vært pilot i innføring av kompetanseportalen i HSØ.
Piloteringen ble gjennomført høsten 2019. Tilslutning og fremdriftsplan for
videre utrulling og opplæring ble behandlet i administrerende direktørs
ledergruppe samme høst. Det ble besluttet at utrullingen skulle være
gjennomført innen april 2021. Dette har blitt utsatt på grunn av Covid 19pandemien. Følgende overordnede kompetanseplaner er allerede tatt i bruk:





Nyansattprogram
Brannvern
Sentrale kompetansekrav MTU
Spesialist med vedtaksansvar etter psykisk helsevernloven

Oppdatert fremdriftsplan for videre implementering ble vedtatt i direktørens
ledergruppe høsten 2021 der en av aktivitetene er at klinikkene skal utarbeide
egne planer for forvaltning og drift av kompetanseportalen.

I Medisinsk klinikk har flere av sengepostene startet innføringen og flere av de
medisinske postene har satt dette i system. Det er utarbeidet felles planer
for basiskompetanse for enkelte faggrupper i sykepleietjenesten. I tillegg
jobbes det med å utarbeide opplæring og kurs som er spesifikke for den
enkelte avdelings fagområde. Det er et mål at all kompetanseutvikling
registreres i kompetanseportalen når klinikken har flyttet inn i nye lokaler
denne høsten.
På revisjonstidspunktet hadde Indremedisinsk avdeling A ikke tatt i bruk
kompetanseportalen. Læringsmål for LIS er allerede innarbeidet.

Simuleringssenter
For å øke kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen har foretaket
gjennom flere år benyttet klinisk simuleringssenter for trening i prosedyrer og
akutte kliniske tilstander. Simuleringssenteret tilbyr tilrettelagte kurs for
leger, sykepleiere, ambulansepersonell og annet helsepersonell i realistiske
omgivelser. Det fremkommer i intervjuene at det er et behov for større
utnyttelse og mulighet for å bruke simuleringssenteret.
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Ytterligere bruk av simuleringssenteret er også beskrevet i kompetansestrategiens handlingsplan og har blitt fulgt opp gjennom flere saker i
direktørens ledermøter. Det opplyses at videreutvikling av
stimuleringssenteret er en kontinuerlig prosess og vil således være et område
som vil ha stor oppmerksomhet også i årene fremover.

poliklinikken. I tillegg påpekes fordelen med at poliklinikken kan bruke
ressursene mer målrettet.
Poliklinikken har en kompetanseplan som viser dagens kompetanse og
kompetansebehov, utviklingstiltak og behov og utfordringer noe fremover i
tid. Tabell 2 viser poliklinikkens kompetansebeholdning og behov.

Planer og tiltak for utvikling av ledere
Foretakets ledergruppe behandlet høsten 2021 et forslag til en
ledelsesplattform som beskriver en helhetlig tilnærming og forståelse for
ledelse og lederrollen. Forslaget skisserer videre hvilke felles opplærings- og
utviklingstiltak som bør initieres og tilbys ledere.
I saksfremlegg til direktørens ledermøte i november 2021 vises det til et
forslag om at lederutviklingsprogrammet skal være klart for oppstart høsten
2022.

Team

Faggrupper

ADHD

Overlege
Psykologspesialist
Nevropsykolog
PUS
Sykepleier/sosionom
Overlege
LIS lege
Psykologspesialist
PUS
Psykiatrisk sykepleier

Angstteam

Planer og tiltak for utvikling av medarbeidere
I Akuttpost A i Klinikk psykisk helse og avhengighet skal alle medarbeidere
gjennomføre opplæringsprogrammet MAP (møte med aggresjonsproblematikk). Akuttposten viser til et årshjul for 2021 med fokus på
fagutvikling på områdene ekstern og intern undervisning, simuleringstrening
og fysisk trening.
Akuttposten viser til at det er vanskelig å få gjennomført ønskede
kompetansehevende tiltak innenfor rammene som er tildelt.
Allmennpsykiatrisk poliklinikk A er delt i to team der hvert team spesialiseres
innen spesifikke diagnosegrupper. Det er samtidig økende oppmerksomhet
om oppgavefordeling, hvor spesialistene brukes mer til veiledning og
spesifikke spesialistoppgaver mens leger og psykologer i spesialisering i
hovedsak er ansvarlig for utredninger og psykologisk behandling. Evalueringer
av denne arbeidsfordelingen viser mindre uønsket variasjon i behandlingstilbudet, og ventetiden er i hovedsak lik for alle som får rett til helsehjelp ved

Total

Kompetansekapital 2021

Kompetansebehov

5
1

5
2
0,5
3
0,5
1
1
4
7
3
27

3
1
1
1
4
7
3
26

Tabell 2: Allmennpsykiatrisk poliklinikk - kompetansekapital og kompetansebehov.
Kilde: SiV, Allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Tabellen viser at poliklinikkens kompetansebehov i hovedsak er dekket.
Seksjonsleder informerer om at avdelingsledelsen har arbeidet over tid for å
tilrettelegge for både å utdanne og å utvikle den enkelte medarbeider.
I forbindelse med Covid 19-pandemien ble 40 prosent av alle konsultasjoner
gjennomført digitalt. Digitale konsultasjoner har i hovedsak vist seg som et
effektivt og et godt verktøy for mange av pasientene, og særlig for pasienter
med angst- og depresjonslidelser. Det søkes å opprettholde bruken av digitale
konsultasjoner.

Rapport 6/2021 Kompetansestyring

Side 20

Indremedisinsk avdeling A har kompetanseplaner for arbeidsområdene akutt
og overvåkning. Planen inneholder krav til basiskompetanse og er obligatorisk
for alle leger i medisinsk og kirurgisk klinikk. Konsernrevisjonen er ikke kjent
med om det foreligger oversikt over gjennomført opplæring.
Det er utarbeidet en Plan for kompetanse og opplæring SiV-OU, Medisinsk
sykepleieravdeling. Målet med denne planen er å planlegge, koordinere og
kvalitetssikre opplæringsprosessene slik at medarbeidere og ledere har
nødvendig kompetanse når ny organisering er på plass og nytt bygg er tatt i
bruk. Roller, ansvar og oppgaver er beskrevet i dette dokumentet.
Sykepleieavdelingen har implementert en Plan og organisering av
kompetanseprogram for helsefagarbeidere. Denne ble gjennomført våren
2021 og inneholder fem obligatoriske fagdager. Dette skal bidra til at
helsefagarbeiderne får kompetanse til å utføre flere oppgaver som
tradisjonelt har vært utført av sykepleiere. Det presiseres at helsefagarbeiderne krever tett oppfølging i det daglige arbeidet, både når det gjelder
rolleforståelse, rolleutøvelse og helsefagabeidernes forventninger til hvilke
oppgaver de skal utføre. Per i dag gis det uttrykk for at det er noe ulike
forventninger.
Samtidig som helsefagarbeidere er en prioritert faggruppe fremover påpekes
det at det også er et behov for å gi kompetansehevende tiltak til sykepleiere
uten spesialisering. Det orienteres om at alle nyutdannede sykepleiere deltar i
et kompetanseprogram som går over et år.
På grunn av høyt pasientbelegg og økende pleietyngde opplever enkelte i
medisinsk klinikk at det er liten mulighet for å sette av tid til kompetansehevende tiltak. Det gis uttrykk for at det ved enkelte tilfeller er en forventning
om at obligatoriske kurs tas utenom arbeidstid dersom de ikke får mulighet til
å gjøre det i stille perioder på en vakt. Det opplyses videre at det i liten grad
gis kompensasjon for dette. Når det gjelder obligatorisk opplæring knyttet til

at medisinsk post får nye fagområder etter flytting, opplyses at deler av
opplæringen vil bli kompensert.
Det presiseres imidlertid fra overordnet nivå at dette ikke er sentrale føringer,
og at den enkelte leder er ansvarlig for å legge til rette slik at alle obligatoriske
kurs gjennomføres i arbeidstiden.
Det har vært avholdt få fagdager og andre samlinger under pandemien. Dette
vil bli tatt opp igjen så snart det er mulig.

6.2 Vurderinger
Utvikling av kompetanse er viktig både for kvaliteten i foretakets
helsetjenester og for den enkelte medarbeiders utvikling og motivasjon.
Foretaket har vært pilot for innføring av Kompetanseportalen og har derfor
hatt stor oppmerksomhet på utrulling og opplæring i verktøyet. Fremdriftsplanen for implementering av aktivitetene er retningsgivende for videre
arbeid. Samtidig ser vi det som nyttig at status følges opp og rapporteres
regelmessig i styringslinjen.
Kompetanseportalen fremstår som et verktøy som vil være et godt
hjelpemiddel. Dette bekreftes gjennom våre samtaler med både ledere og
medarbeidere. Samtidig uttrykkes det noe bekymring for å at verktøyet blir
brukt til informasjon og orienteringer som omfatter administrative og
praktiske områder, og at noe av dette er lagt inn som obligatoriske kurs. Dette
kan føre til en mindre respekt for verktøyet. Det er viktig at foretaket er
bevisst hvilke kanaler som skal benyttes til informasjon slik at
kompetanseportalen benyttes til kompetanseutvikling.
Reviderte klinikker og enheter har utarbeidet flere planer for utvikling og
opplæring, men det er lite systematisk dokumentasjon på om dette
gjennomføres i tråd med egne bestemmelser. I våre samtaler med ledere og

Rapport 6/2021 Kompetansestyring

Side 21

medarbeidere informeres det om at det er utfordrende å få anledning til å
gjennomføre opplæring og kurs.
Konsernrevisjonen vurderer at det er viktig at foretaket i større grad legger til
rette for at medarbeiderne kan få gjennomført kurs og nødvendig opplæring i
arbeidstiden. Det er i tillegg viktig at fastsatte fagdager gjeninnføres og
gjennomføres da fagdager er en viktig arena for faglig utvikling og for
motivasjonen til medarbeidere. Det vil også være viktig å få gjennomført det
nye lederutviklingsprogrammet som ble utsatt på grunn av pandemien.
Konsernrevisjonen vurderer det som særlig viktig å rette ytterligere
oppmerksomhet på hvordan akuttpostene i Klinikk psykisk helse og
avhengighet kan organiseres slik at medarbeidere i større grad gis mulighet
for å gjennomføre vedtatte kompetansehevende tiltak. Dette vil gi større
forutsigbarhet og trygghet i egen arbeidssituasjon. Tid og rom for fagutvikling
er viktig for at medarbeidere i en akuttjeneste er i stand til å håndtere
vanskelige og uforutsette, og av og til farlige situasjoner på best mulig måte.
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7. Beholde
Kapittel 7 omhandler våre observasjoner og vurderinger om hvordan
helseforetaket legger til rette for å beholde medarbeidere, herunder
oppfølging av ForBedring 2021, bruk av medarbeidersamtaler og andre
sentrale tiltak for å ivareta medarbeiderne.
For å sikre stabilitet og god kvalitet i helsetjenestene er det viktig å være
gode rollemodeller og kulturbærere. God praksis for å beholde medarbeidere
innebærer å legge til rette for opplevelse av selvstendighet, meningsfulle
oppgaver og et godt arbeidsmiljø slik at den enkelte kjenner mestring
gjennom arbeidsoppgaver som stimulerer til læring og egenutvikling.

7.1 Observasjoner
Foretakets retningslinjer om personalpolitikk tydeliggjør at medarbeiderinvolvering er et viktig område og at medarbeideren skal ha innflytelse på
forhold som påvirker det daglige arbeidet.

Forbedring 2021
Den årlige medarbeiderundersøkelsen Forbedring 2021 omhandler
områdene pasientsikkerhetskultur, arbeidsmiljø og HMS. Undersøkelsen
dekker bl.a. temaene engasjement, samarbeidsklima, arbeidsforhold,
sikkerhetsklima, psykososialt arbeidsmiljø, opplevd lederatferd, fysisk miljø
og oppfølging. Alle enheter skal lage handlingsplaner med tiltak innen både
bevarings- og forbedringsområder.
Helseforetakets resultater fra undersøkelsen viser i hovedsak lik
gjennomsnittlig skår som foregående år. Svarprosenten i 2021 var på 78
prosent. Helseforetaket skårer høyest på teamarbeidsklima og opplevd
lederatferd (84/83), og lavest på områdene arbeidsforhold og oppfølging
(70/70).

Klinikk psykisk helse og avhengighet skårer likt på alle områder som
foretaket. En av de reviderte enhetene skårer i hovedsak likt eller litt høyere
enn gjennomsnittet for sykehuset på alle områdene. Den andre enheten
skårer høyere enn gjennomsnittet på alle områdene og vesentlig høyere på
engasjement, psykososialt arbeidsmiljø, opplevd lederadferd, fysisk miljø og
oppfølging.
Medisinsk klinikk skårer lavere på alle områder enn gjennomsnittet for
helseforetaket. Klinikken skårer lavest på områdene opplevd lederatferd,
fysisk arbeidsmiljø og oppfølging. En av de reviderte enhetene skårer
imidlertid likt eller litt høyere enn gjennomsnittet for foretaket på alle
områdene. Den andre enheten viser lavere skår enn gjennomsnittet for
sykehuset på alle områder bortsett fra opplevd lederadferd. Denne enheten
har for øvrig en økning i skåren på alle områder sammenlignet med 2020.
Vi har gjennomgått et utvalg av bevarings- og forbedringstiltakene i reviderte
enheter. Det er stor variasjon i hvordan tiltakene utformes og dokumenteres.

Medarbeidersamtale
Administrerende direktør har løpende samtaler med lederne i sin
ledergruppe. Nivå 2 og 3-ledere for begge klinikkene opplyser at de
gjennomfører medarbeidersamtaler med alle sine ledere. Dette
dokumenteres i ulik grad.
Klinikkleder for psykisk helse og avhengighet bruker modulen for
medarbeidersamtaler i kompetanseportalen. Det orienteres imidlertid om at
alle ledere i klinikken skal gjennomføre medarbeidersamtaler med sine
ansatte, og at helseforetakets mal skal benyttes hvis ikke kompetanseportalen er tatt i bruk.
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I intervjuer uttrykkes det bekymring for at seksjonsleder for akuttpostene har
personalansvaret for 140 ansatte, og at det således er utfordrende å
gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med samtlige. I 2020 ble det
gjennomført fem medarbeidersamtaler. Det er laget en plan før økt
gjennomføring for 2021. Allmennpsykiatrisk poliklinikk A benytter modulen i
kompetanseportalen for gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler. Poliklinikken gjennomførte samtaler med samtlige medarbeidere
høsten 2020 og hadde oppfølgingssamtaler i januar 2021.
Medisin 5BC gjennomfører medarbeidersamtaler ved behov, men følger ikke
malen til sykehuset. Samtalene tilpasses individuelt med utgangspunkt i den
ansattes behov, og med frivillig deltakelse. Indremedisinsk avdeling A
orienterer om at leder gjennomfører medarbeidersamtaler med sine ansatte,
men at det ikke alltid dokumenteres. Det er imidlertid et mål om å ta i bruk
kompetanseportalen når de kommer inn i nytt bygg.

Andelen helsefagarbeidere har hatt en nedgang fra 10,5 til 8,7 prosent fra
2019 til 2021. Med bakgrunn i blant annet tidsbruksundersøkelsen har
foretaket satt som mål at 15 prosent av pleiepersonellet skal være
helsefagarbeidere innen 2025.
For å frigjøre tid til eget fagområde, både for sykepleietjenesten og for
legene, har sykehuset økt oppmerksomhet knyttet til hvilke arbeidsoppgaver helsesekretærene har i dag, og om enkelte administrative
oppgaver kan overføres til denne faggruppen.
Reviderte enheter i Klinikk psykisk helse og avhengighet har ikke vurdert
mulighetene for oppgaveglidning mellom faggrupper. Likevel påpekes leders
og den enkelte medarbeiders ansvar for at oppgavene løses der det anses
mest hensiktsmessig og der faglig forsvarlighet er i fokus.

Turnover
Oppgaveglidning
Helseforetaket gjennomførte i 2018 et prosjekt for å undersøke muligheter
for en mer effektiv fordeling av oppgaver mellom yrkesgruppene.
Bakgrunnen for prosjektet var en gradvis økning i administrative oppgaver,
serviceoppgaver og logistikkoppgaver for sykepleierne. I 2020 ble det
gjennomført en tidsbruksundersøkelse blant sykepleiere og
helsefagarbeidere ved sengepostene ved medisinsk og kirurgisk klinikk.

Klinikk psykisk helse og avhengighet beskriver lav turnover på klinikknivå,
mens psykiatrisk akuttseksjon meddeler periodevis høy turnover. Det antas
at dette skyldes høy arbeidsbelastning og høyt sykefravær. Ved
korttidssykefravær vil det i flere situasjoner være redusert bemanning.
Enkelte opplever at dette gir større utrygghet i vanskelige situasjoner, noe
som oppleves daglig i en akuttavdeling. Allmennpsykiatrisk poliklinikk A gir et
bilde av en stabil personalgruppe som trives i jobben og hvor de opplever å
være en del av et godt arbeidsmiljø.

Undersøkelsen viste at sykepleiere brukte 22 prosent av tiden til
pasientnære oppgaver og at helsefagarbeiderne brukte ca. 50 prosent på
oppgaver av samme kategori. Resterende arbeidstid ble brukt til
administrative oppgaver, logistikkoppgaver, dokumentasjon, matservering
med mere. Undersøkelsen bekreftet at helsepersonell utførte mange
oppgaver som ikke trenger helsefaglig kompetanse. Et konkret eksempel er
at helsefagarbeidere i større grad kan overta det som tidligere har vært
utført av sykepleiere. Anbefalinger fra prosjektet er gjeldende for alle
sengeposter i foretaket.

Medisinsk klinikk opplyser at de i hovedsak har liten turnover, men at det i
enkelte perioder kan oppleves noe mere utfordrende. Dette skyldes i
hovedsak forhold som naturlig avgang, fraflytting og andre sosiale forhold.
Medisinsk sykepleieavdeling opplyser imidlertid at de opplever at noen
sykepleiere slutter etter få år i avdelingen, og at dette i en viss grad ses i
sammenheng med at det er utfordrende å avsette nok tid til veiledning og
støtte. Dette kan gi seg utslag i at nyutdannede sykepleiere ikke er

Rapport 6/2021 Kompetansestyring

Side 24

tilstrekkelig forberedt for de oppgavene som pålegges den enkelte sykepleier
ved en medisinsk sengepost.
Det fremheves i intervjuer at arbeidstyngden er belastende. Dette begrunnes
blant annet med en opplevelse av at pasientene over tid har et stadig tyngre
sykdomsforløp. Det opplyses samtidig at sykepleiere etter endt spesialisering
innen kardiologi ofte foretrekker å ha sitt arbeidsforhold i poliklinikken. Det
gis uttrykk for behov for bedre kompetansedeling mellom medisinsk post og
poliklinikken.
Tabell 3 viser turnover av fast personell ansatt i 50 prosent stilling eller mer
for reviderte klinikker og avdelinger i perioden 2019-2021. Ansatte som har
sluttet på grunn av alderspensjon, uførepensjon og AFP er ikke inkludert i
denne tabellen.

Avdelinger

KPA PSY
KPA DPS
Totalt KPA

Med.
spl.avd.
Indremed.
avd. A
Totalt Med.
klinikk

Klinikk psykisk helse og avhengighet
2019
2020
Snitt ant.
Andel
Snitt
Andel
ansatte
sluttet
ant.
sluttet
ansatte
240
4,6 %
229
2,2 %
263
6,5 %
264
6,4 %
857
4,3 %
846
4,5 %

2021
Snitt
ant.
ansatte
226
265
844

I sak til foretakets styre i juni i år fremkommer det at sykefraværet for første
kvartal 2021 var på 8,7 prosent. Dette er og noe lavere enn fjoråret og godt
under 2019. I saksfremlegget står det videre at de delene av foretaket som
har hatt mest å gjøre under pandemien har høyt sykefravær, mens det
generelle sykefraværet er på et historisk lavt nivå.
I Klinikk psykisk helse og avhengighet var sykefraværet per 3. april i år på 8,5
prosent. I DPS Allmennpsykiatrisk poliklinikk A lå sykefraværet på 5,2 prosent
mens Psykiatrisk akuttpost A hadde 9,3 prosent i samme periode. Psykiatrisk
sengepost opplever fraværsraten som høy, og mener det til en viss grad kan
ses i sammenheng med at arbeidsbelastningen er stor og at arbeidsdagene
er uforutsigbare og svært krevende.
Sykefraværet i Medisinsk klinikk per 30. april i år var på 7,7 prosent. I
reviderte enheter lå sykefraværet i Indremedisinsk avdeling A på 4,5 prosent
og Medisinsk pst 5BC på 8,3 prosent i samme periode.

Andel
sluttet
2,7 %
4,9
2,7

392

Medisinsk klinikk
5,4 %
396
1,8 %

371

1,1 %

25

0%

19

0%

18

5,6 %

780

3,6 %

792

1,8 %

783

1,4 %

Tabell 3: Turnover for perioden 2019-2021 for reviderte enheter. Kilde: SiV

Sykefravær

Andre tiltak for å beholde ansatte
I samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge har foretaket ansatt tre
sykepleiere i kombinasjonsstillinger. Disse er kliniske instruktører for
sykepleierstudenter på bachelornivå. Hensikten er å ha ytterligere ressurser
til å møte studenter i utfordrende og vanskelige situasjoner. Dette skal også
bidra til bedre kapasitet og kvalitet i praksisperioden.
Det er opp til hver enkelt avdeling å arrangere sosiale arrangementer.
Reviderte enheter opplyser at felles aktiviteter er et viktig bidrag for å
beholde medarbeidere. På grunn av Covid 19-pandemien har det ikke vært
mulig å gjennomføre dette. Flere gir uttrykk for å savne disse aktiviteten da
slike bidrag er viktige for arbeidsmiljø og trivsel. Sosiale arrangementer vil bli
tatt opp igjen så snart smittesituasjonen tillater det.
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7.2 Vurdering
Foretakets evne til å beholde medarbeidere vil være avhengig av mange
faktorer. Den årlige ForBedringsundersøkelsen dekker flere områder som er
relevant i denne sammenheng. Undersøkelsen er et virkemiddel som skal
bidra til å se arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS samlet. Undersøkelsen er
laget for å avdekke utfordringer, føre til lokalt forbedringsarbeid og bidra til
at foretaket utvikler seg til beste for både pasienter og ansatte.
Foretakets prosedyre ForBedring - årlig undersøkelse av arbeidsmiljø og
pasientsikkerhetskultur gir beskrivelse av hvordan ledere med utgangspunkt i
resultatene, skal sørge for at det gjennomføres gruppesamtaler og hvor man
enes om minimum to forslag til forbedringsområder og gjerne to bevaringsområder. Med utgangspunkt i funnene skal det utarbeides konkrete tiltak
som skal registreres og følges opp i foretakets ledelsesverktøy.
Tall fra undersøkelsen viser at området oppfølging har en gjennomsnittlig
skår på 70 eller lavere for begge reviderte klinikker. På et av
underspørsmålene under oppfølging kartlegges det hvor mange som har
vært involvering i oppfølgingen av den forrige ForBedringsundersøkelsen.
Begge reviderte klinikker har et betydelig antall som har svart vet ikke.
Ved gjennomgang av tilsendte planer for bevaring- og forbedringsområder
viser disse noe ulik måte å fremsette disse på. Det er utfordrende å se
hvordan tiltakene skal knyttes til undersøkelsen og om tiltakene er
hensiktsmessige.
Konsernrevisjonen vurderer at det er et potensial for å benytte undersøkelsen bedre som et virkemiddel i arbeidet med å beholde medarbeidere.
For å sikre at forbedringsundersøkelsens hensikt oppnås, er det viktig at
ledere påser at foretakets prosedyre følges, at relevante tiltak iverksettes og
at forbedringsarbeidet gjennomføres.

I Helse Sør-Øst er årlige medarbeidersamtaler obligatorisk, hvor nærmeste
leder er ansvarlig for å kalle inn til samtalene. Medarbeidersamtalen er viktig
for å ivareta ansattes krav på tilrettelegging, medvirkning og utvikling, samt
rettigheter knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet
Våre observasjoner i reviderte enheter viser at det er store forskjeller i
hvordan medarbeidersamtaler gjennomføres og om det gjennomføres. Dette
kan redusere medarbeiderens mulighet for å kunne gi uttrykk hva som
oppleves motiverende før økt arbeidsglede og trivsel, men også for forhold
som oppleves vanskelig og utfordrende. Samtidig vil fravær av medarbeidersamtaler frata leder en mulighet for å fange opp krevende situasjoner den
enkelte opplever å ha og videre å kunne tilby hjelp og støtte i pågående
utfordringer.
Bedre systematikk og struktur for gjennomføring av medarbeidersamtaler vil
være et bidrag til økt trivsel og motivasjon som igjen kan føre til ytterligere
stabilitet i personalgruppene.
Arbeid i akuttmiljøer i psykisk helsevern innebærer særskilte utfordringer
som trusler og vold og er et emosjonelt krevende arbeid. Studier peker på at
det er særskilt viktig med tilpasset opplæring, støtte og supervisjon/
veiledning i arbeidet med å beholde ansatte innen dette fagfeltet.
Psykiatrisk akuttseksjon består av tre enheter med til sammen 140 ansatte.
Alle de tre enhetene ledes av samme person. Dette reduserer muligheten for
en hensiktsmessig og regelmessig oppfølging av den enkelte medarbeider.
Når vi ser dette i sammenheng med sengeavdelingens beskrivelser av høyt
arbeidspress, til tider utrygge arbeidsforhold, høy turnover og i perioder
hyppige korttidssykefravær, vil konsernrevisjonen anbefale klinikken å
vurdere dagens organisering av personalansvaret. Enheter med egne ledere
vil i større grad kunne gi tettere lederinvolvering, som igjen kan bidra til å
redusere de utfordringene som beskrives i dag. Samtidig vil det minske
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risikoen for at kvaliteten på tjeneste- og behandlingstilbudet til pasientene
reduseres.
Oppgaveglidning innebærer at helsearbeidere overtar oppgaver fra andre
grupper av helsearbeidere. I lys av framskrivinger om økende mangel på flere
yrkesgrupper vil oppgaveglidning være et effektivt bidrag til å fortsatt sikre
god helsehjelp, da dette kan gi bedre utnyttelse av den kompetansen
medarbeiderne besitter. Studier innen sykepleie indikerer at den enkeltes
mulighet til å benytte et bredt spekter av egne ferdigheter og økt tid med
pasientene er faktorer som øker jobbtilfredsheten, og således kan redusere
tilbøyeligheten til å slutte i jobben.
Foretaket har arbeidet systematisk for å kartlegge sentrale faggruppers
nåværende arbeidsoppgaver og hvordan oppgavene bedre kan fordeles.

Ser vi dette i sammenheng med foretakets lave turnover kan dette ses på
som at medarbeidere stort sett opplever foretaket som et godt arbeidssted
der det muligheter for både videreutdanning og egen utvikling.
Foretaket hadde i første kvartal 2021 et sykefravær på 8,7 prosent.
Konsernrevisjonen har ikke fått oppgitt noen normtall for hva foretaket anser
som akseptabel sykefraværsprosent. Ifølge sykefraværsstatistikken fra
statistisk sentralbyrå (SSB) var sykefraværet i offentlige helseforetak på 7
prosent i første kvartal i 2021. Når vi ser dette i sammenheng med
sykefraværet i SiV ligger foretaket noe høyere, men det har vært en nedgang
i sykefraværet de siste to årene.
Som tidligere omtalt viser ForBedring 2021 at foretaket skårer lavest på
områdene arbeidsforhold og oppfølging. Konsernrevisjonen vurderer at det
kan være hensiktsmessig å se disse områdene opp mot hverandre.

Tidsbruksundersøkelsen som ble gjennomført i november 2019 var en
systematisk gjennomgang av hvilke oppgaver sykepleiere og
helsefagarbeider fordelte sin tid på. Undersøkelsen bekreftet at
helsepersonell utførte mange oppgaver som ikke trenger helsefaglig
kompetanse. Denne undersøkelsen ga god innsikt i hvordan foretaket kan
vurdere fordeling av oppgaver for å oppnå en bedre utnyttelse av
kompetanse og ressurser.
Foretaket viser til en gjennomsnittlig turnover for 2021 på 1,8 prosent.
I følge HR Norge kan en turnover på 7 prosent regnes som normalt, og er noe
en virksomhet ikke bør ha utfordringer med å håndtere.
Riksrevisjonens undersøkelse om bemanningsutfordringer fra 2019 viste at
det var stor variasjon i turnover blant de ulike foretakene og innenfor ulike
avdelinger. Rapporten viser til en turnover på opptil 20 prosent.
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8. Rekruttere
Kapittel 8 omhandler våre observasjoner og vurderinger av hvordan
helseforetaket legger til rette for at hensiktsmessige strategiske
rekrutteringstiltak er innført.

Selv om foretaket har utvidet antallet utdanningsstillinger for
intensivsykepleiere fra 8 til 12 i 2020, er det fortsatt et behov for ytterligere
utdanningsstillinger.

Det har over flere år vært et økende behov for ressurser innenfor ulike
grupper av helsepersonell. Helsetjenesten står overfor flere utfordringer
knyttet til tilgangen til helsepersonell. I tillegg er det forventet at utviklingen
innen medisinsk behandling vil kreve ytterligere kompetanse. Arbeidet med å
sikre nok personell med riktig kompetanse er en forutsetning for å kunne gi
gode, effektive og trygge helsetjenester.

Foretakets årlig melding for 2020 viser til at foretaket har en høy andel
medarbeidere i deltidsstillinger. I følge virksomhetsrapporten i HSØ for
oktober 2021 er andelen på 33,7 prosent, noe som er blant de høyeste i
foretaksgruppen.

8.1 Observasjoner
Strategier og planer for rekruttering
Foretaket har ingen overordnet strategi for rekruttering av personell.
Utviklingsplanen for 2018-2035 presiserer imidlertid at «endringer i
helsevesenet tvinger fram nye måter å jobbe på. Det forutsetter bruk av ny
kunnskap, oppgaveglidning og overlapp mellom yrkesgrupper og
profesjoner.» Det opplyses om at forventninger om fremtidige endringer har
medført økt bevissthet rundt hvilken kompetanse det er nødvendig å
rekruttere og at den teknologiske utviklingen vil bidra til at enkelte
faggrupper etter hvert kan bli erstattet med andre faggrupper.
Foretakets Årlig melding 2020 og foretakets opptrappingsplan for
intensivkapasitet viser til flere driftskritiske personellgrupper hvor det er
utfordrende å få rekruttert. Det er spesielt krevende å rekruttere overleger
for fagområdene psykiatri, øyesykdommer, geriatri, lungesykdommer,
endokrinologi og sykepleiere innenfor anestesi, intensiv og operasjon.

Foretaket har over flere år søkt å redusere bruken av deltid for alle grupper
ansatte. Dette for å sikre bedre rekrutteringsmuligheter og for å beholde
kvalifisert personell. Av iverksatte tiltak kan nevnes bruk av delte stillinger
mellom sengepost og bemanningsenhet/poliklinikker og økonomiske
insentiver for å arbeide flere helger. Det vises til en svak positiv utvikling det
siste året.
Klinikk psykisk helse og avhengighet opplever periodevis utfordringer med å
rekruttere psykiatere. Klinikkens oversikt over behov for kompetanse og
personell fordelt på faggrupper, gir i større grad mulighet for å planlegge
rekruttering noe frem i tid.
Psykiatrisk akuttseksjon har mange søkere til utlyste stillinger for sykepleiere.
I denne sammenhengen trekkes det imidlertid inn utfordringer knyttet til
prinsippet om at kvinner og menn er likestilte ved en rekrutteringsprosess
der formalkravene er oppfylt. Arbeidsforholdene i en akuttavdeling vil av og
til medføre at ansatte blir utsatt for verbal og fysisk utagerende atferd fra
enkelte pasienter. Dette gir behov for en personellgruppe som innehar både
kompetanse, trygghet og styrke. Det gis et tydelig uttrykt behov for at dette
anerkjennes i større grad.
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Akuttseksjon har utfordringer knyttet til å rekruttere enkelte ubesatte
stillinger. I tillegg er det rekrutteringsutfordringer knyttet til deltidsstillinger
for å dekke helger.
For å rekruttere og forberede fremtidige sykepleiere på arbeidshverdagen i
Medisinsk klinikk, ansetter medisinsk post 5BC tredje-års sykepleierstudenter
for å ta vakter i helg og høytid. Ved tidlig rekruttering av sykepleiere
oppleves rekrutteringen enklere og dette gir mulighet for en gradvis
opplæring slik at overgangen fra student til sykepleier blir smidigere. Det
opplyses at posten har gode erfaringer med denne praksisen og at flere av
studentene fortsetter ved foretaket etter endt utdanning.
De reviderte enhetene opplyser at de deltar på diverse utdanningsmesser og
på andre aktuelle arenaer i samarbeid med utdanningsinstitusjonene.

8.2 Vurderinger
Foretaket viser i årlig melding 2020 til at tilgangen på helsepersonell vil
endres de kommende årene og at det framover vil være utfordringer med å
rekruttere driftskritiske personellgrupper. Selv om foretaket i dag gir uttrykk
for at det rekrutteres bra, er det tegnet et bilde for hva som må legges til
rette for å imøtekomme og redusere risikoen for manglende driftskritisk
personell i fremtiden, og at dette må møtes med ulike tiltak.
Kompetansestrategiens handlingsplan viser til at foretaket skal bidra til
nødvendig rekruttering til helsefaglige utdanninger som foretaket har behov
for. Tiltakene om å øke antall helsefagarbeidere og å invitere til og delta på
relevante møteplasser for å stimulere elever, lærlinger og studenter til å
velge utdanninger i tråd med foretakets behov er iverksatt. Videre arbeid vil
være å vurdere om disse tiltakene er tilstrekkelige.

Foretaket har iverksatt flere tiltak som viser at et systematisk og strukturert
arbeid gir resultater. Konsernrevisjonen vil nevne spesielt arbeidet med
endring i oppgavefordeling mellom faggrupper, bruk av nye faggrupper og
stor oppmerksomhet rettet mot økt intensivkapasitet i somatikk.
For i større grad sikre at også akuttpostene i Klinikk psykisk helse og
avhengighet vil være et robust og attraktivt fagmiljø også i fremtiden,
vurderer konsernrevisjonen at det vil kreve større oppmerksomhet og
systematisk tilnærming til de utfordringene som tidligere er beskrevet.
Klinikken har oversikt over fremtidig behov tre år frem i tid. Dette er en
oversikt som gir mulighet for å iverksette konkrete tiltak for hvordan
klinikken best kan rekruttere innen de fagområdene det pekes på.
Konsernrevisjonen vurderer at en overordnet oversikt over foretakets
kompetanse og kompetansebehov, vil gjøre foretaket enda bedre stilt med
tanke på målrettet rekruttering. I tillegg vil det gi en bevissthet om hvilken
kompetanse foretaket faktisk besitter. Rekrutteringstiltak som har gitt gode
resultater bør videreformidles og breddes i foretaket.
Gitt en forventning om en mer krevende fremtidig situasjon for rekruttering,
kan det på sikt være hensiktsmessig å vurdere nye tilnærminger. Der det
foreligger anslag på fremtidige kompetansebehov, kan det vurderes om man
innenfor kritiske faggrupper kontinuerlig ser etter muligheter for tilsettinger i
stedet for å kun ansette ved ledige stillinger.
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Vedlegg 1 - Gjennomførte samtaler
Dato

Navn og stilling/funksjon

15.9.2021

Stein Kinserdal, AD

15.9.2021

Bente Krauss, HR-direktør

15.9.2021

Anita Elmer, Seksjonsleder HR Kompetanse og utdanning

15.9.2021

Inger Meland Buene, klinikksjef, klinikk psykisk helsevern

15.9.2021

Christian Reissig, Avdelingssjef, psykiatrisk sykehusavdeling

15.9.2021

Terje Wegger, seksjonsleder, akuttpost A

16.9.2021

Gruppeintervju - miljøpersonell i akuttpost

16.9.2021

Lene Nyegaard-Andersen, avdelingssjef, DPS Vestfold

16.9.2021

Livia M. Taran, seksjonsleder, Allmennpsykiatrisk poliklinikk A

16.9.2021

Gruppeintervju - behandlere og miljøpersonell i poliklinikk

17.9.2021

Henning Mørland, klinikksjef, Medisinsk klinikk

17.9.2021

Vidar Ruddox, avdelingssjef og seksjonsleder, Indremedisin A

17.9.2021

Marit Dahl Mikkelsen, avdelingssjef, Medisinsk sykepleieavdeling

17.9.2021

Torild Holthe, seksjonsleder, Medisin 5BC

17.9.2021

Gruppeintervju - sykepleiere i seksjon
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Vedlegg 2 - Dokumenter
Dokumentasjon
Oppdrags- og bestillerdokument
Årlig melding
Utviklingsplaner
Strategi- og handlingsplaner
Virksomhetsrapporter
Prosedyrer og retningslinjer
Referater
Opplæringsplaner og kompetanseplaner
Kompetansebehov
Handlingsplaner
Forbedring 2021
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Vedlegg 3 - Revisjonskriterier
1. Helseforetaket har utarbeidet overordnende føringer for arbeidet med
kompetansestyring.
2. Helseforetaket har identifisert risiko knyttet til måloppnåelse for å
utdanne, utvikle, beholde og rekruttere nødvendig kompetanse strategisk
risiko.
3. Klinikken har oversikt over dagens og fremtidige kompetansebehov for
de ulike faggruppene.
4. Krav til kompetanse fastsettes med grunnlag i nåværende og fremtidige
behov.
5. Klinikken har et system for å utdanne, utvikle, beholde og rekruttere
helsepersonell ut fra dokumenterte behov og mangler.
6. Kompetansetiltak fastsettes, planlegges og gjennomføres (intern
opplæring, etter- og videreutdanning), både for enheten og for den
enkelte medarbeider.
7. Enhetenes organiseringen bidrar til hensiktsmessig oppgaveløsning som
ivaretar enhetens kompetansebehov- og krav.
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Om konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst

Om revisjonsprosjektet

Konsernrevisjonen er organisert direkte under styret i Helse Sør-Øst RHF
og rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg og administrativt til
administrerende direktør i det regionale sykehuset. Våre rapporter
behandles av styret i det reviderte helseforetak.

Revisjonsperiode: September-desember 2021
Virksomhet:
Sykehuset i Vestfold HF
Oppdragsgiver:
Styret i Helse Sør-Øst RHF

Konsernrevisjonen ble etablert i 2005, og er fra 1. januar 2013 hjemlet i
helseforetaksloven § 37a.
Konsernrevisjon skal på vegne av styret i Helse Sør-Øst bidra til forbedring
i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst RHF og
underliggende helseforetak.

Vår visjon
Konsernrevisjonen skal være en etterspurt bidragsyter til læring og
forbedring i Helse Sør-Øst.
Dette skal vi oppnå gjennom:
• Relevante revisjons- og rådgivningsoppdrag som skaper innsikt
• Effektiv kommunikasjon og godt samarbeid
• Deling av erfaringer og læringspunkter på tvers av helseforetakene

Revisorer:
• Espen Anderssen
(oppdragseier)
• Torun Vedal
(oppdragsleder)
• Hanne Bjørnstad Eide (internrevisor)
Rapporten er oversendt til:
• Styret i Sykehuset i Vestfold HF
• Administrerende direktør i Sykehuset i Vestfold HF
• Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF
• Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

Konsernrevisjonens rapporter
Rapporter er tilgjengelig på følgende web-adresse:
https://www.helse-sorost.no/om-oss/styret/konsernrevisjonen
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