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Mandat – Oppgavedeling og Sammensetning av Kompetanse 
(OSK) 
 

Formål 
Arbeidet har til hensikt å samle kunnskap om helseforetakenes planlagte, pågående og gjennomførte 

tiltak, som er iverksatt for å endre oppgavefordeling og sammensetning av kompetanse ved ulike 

enheter. Det rapporteres om at flere yrkesgrupper (leger/sykepleiere) bruker mye tid på oppgaver som 

kunne ha vært ivaretatt av andre, og mange arbeidsprosesser (spesielt IKT-systemer) oppleves 

tungvinte. 

 

Regjeringen vil nedsette en helsepersonellkommisjon for å fremme tiltak som sikrer nok kvalifisert 

helsepersonell over hele landet.  I kommunene, i sykehusene, i alle ledd. Arbeidet vil kunne 

understøtte deltakere fra Helse Sør-Øst inn i arbeidet. 

 

Det er ønskelig å etablere en kunnskapsbase over tiltak som er effektive, som kan deles, og som på sikt 

vil bidra til hensiktsmessige endringer i organisering av tjenestene. En gjennomgang av praktiske 

erfaring, tidligere prosjekter og undersøkelse av faglitteratur på området vil bidra til å utvikle et 

kunnskapsgrunnlag.  

 

Denne erfaringskunnskapen skal danne grunnlag for å jobbe mot målet om enda bedre ressursbruk i 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Bakgrunn 
Fremtidens skisserte bemanningsbehov kan ikke løses uten at virksomhetene gjør vesentlig endringer i 

hvordan tilgjengelig kompetansen benyttes.  Så langt har helseforetakene ikke hatt vesentlig 

utfordringer med å rekruttere spesialiserte personalgrupper, men dette kan lett endre seg. Fremtidens 

bebudede bemanningsutfordringer verken kan eller bør løses alene gjennom økt utdanningskapasitet, 

eller flere ansatte i spesialisthelsetjenesten. 

 

Det kan være krevende å finne riktig inngang til endringsprosesser som vil medføre nye måter å løse 

arbeidsoppgavene på.  Det utløser gjerne motstand når en rører ved oppgaver som oppleves som 

meningsfulle og/eller som en del av yrkets formelle posisjon.  En kartlegging av hva som oppleves 

som unødvendige oppgaver og ineffektivt i hverdagen, vil kunne være en god måte å initiere arbeidet 

på. Dette inviterer til dialog på en måte som kan gi grunnlag for konstruktivt samarbeid om nye 

løsninger.  

 

«Mer tid til pasientrettet arbeid» er et av de 5 satsningsområdene i «Regional utviklingsplan». Helse 

Sør-Øst RHF ønsker å prioritere arbeidet med dette satsningsområdet særskilt fremover. Det er 

allerede iverksatt flere andre prosjekter knyttet til de andre satsningsområdene, som også vil ha den 

effekt at klinikere får mer tid til direkte pasientrettet arbeid. 

 

Effektmål 
 Rett kompetanse på rett sted til rett tid 

 God og riktig kompetansesammensetning 

 Redusert turnover, økt arbeidsnærvær og økt arbeidsglede 

 

Resultatmål 
 Kompetanse utnyttes på en hensiktsmessig og bærekraftig måte 
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Ett av virkemidlene for å nå målene er oppdraget om å øke andelen helsefagarbeidere/fagarbeidere og 

lærlinger i helseforetakene. Målene i første fase vil nødvendigvis være av overordnet karakter og 

konkretiseres i en eventuell fase to. 

 

Gjennomføring 
Arbeidets første fase vil være å kartlegge tidligere prosjekter som er gjennomført eller planlagt i 

helseforetakene knyttet til kompetansesammensetning, og helsepersonells faktiske bruk og vurdering 

av arbeidsoppgaver/tid. Det er gjennomført svært mange prosjekter knyttet til oppgavedeling, 

oppgaveglidning, etc. Dette er således ikke et område hvor en ser behov for å gjøre ytterligere 

utredninger. Helseforetakenes bidrag vil være å gi informasjon og tilgang til relevant 

informasjon/dokumentasjon. 

 

Kunnskapsoppsummeringen vil legge føringer for den videre organisering av arbeidet. Deling av de 

gode løsningene og prosjekter mellom helseforetakene fremstår som det mest hensiktsmessig. Det er 

variasjoner mellom helseforetakene i hvor langt de har kommet i dette arbeidet, innretning og hvor 

strukturert det er gjennomført. Endringsledelse på alle nivåer i organisasjonene vil være avgjørende for 

å frembringe ønskede resultater. 

 

Første fase – konkrete aktiviteter: 

1. Beskrive de ulike helsepersonellgrupper kompetanse, arbeidsoppgaver 

2. Kartlegge og systematisere hvilke prosjekter som er gjennomført eller foregår i dag i 

helseforetakene om oppgavedeling og nye samarbeidsformer 

3. Gjennomgå litteratur (nasjonale/internasjonale erfaringer) 

4. Legge en plan for hvordan nyttig prosessarbeid, kunnskap og erfaringer kan deles (eventuelt 

hvordan nye utprøvinger bør organiseres og gjennomføres), bidra til selve gjennomføring, og 

eventuelt nødvendig etterarbeid. 

5. Identifisere suksesskriterier for deling og implementering av nye modeller for oppgavedeling 

og sammensetning av kompetanse 

 

Organisering 
Helse Sør-Øst RHF frikjøper en prosessleder i full stilling for å gjennomføre nødvendig kartlegging og 

etablering av et mer omfattende kunnskapsgrunnlag. Det etableres en arbeidsgruppe med deltakere fra 

helseforetakene. Samarbeidsmøtet mellom Helse Sør-Øst RHF og konserntillitsvalgte fungerer som 

referansegruppe. Kunnskapsgrunnlaget og forslag til videre oppfølgning avklares med direktørmøte i 

Helse Sør-Øst.  

 

Prosessleder må følge opp at arbeidet er i henhold til mandatet og føringer fra arbeidsgruppen. 

Avdeling for personal og kompetanseutvikling står for den daglige oppfølgningen av prosessleder. 

 

Prosess så langt 
Det er gjennomført møter med tillitsvalgte sentralt fra Norsk Sykepleierforbund og Den norske 

legeforening. Konserntillitsvalgte har gitt innspill pr. mail og saken ble lagt frem for samarbeidsmøtet 

15.10.2020. Avdelingene personal og kompetanse og medisin og helsefaget har sammen henvendt seg 

til helseforetakene gjennom Fagdirektørmøte, HR-møte/nettverket, og innovasjonsnettverket med 

oppfordring om å melde inn gode ideer. 

 

Saken er diskutert i ledergruppen flere ganger, sist desember 2020 (Sak 186/20 og 193/2020). Saken 

ble videre fremmet for direktørmøte 30. september 2021 (sak 50/2021) og mandatet er i etterkant 

justert med de innspill som kom i møtet.  

 

Fremdrift 
Etablering av et kunnskapsgrunnlag og forslag til videre oppfølgning gjennomføres i løpet av 2022, 

slik at eventuelle tiltak også kan tas inn i Regional utviklingsplan. 
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Økonomisk ramme 
En prosessleder frikjøpes for 100 % stilling i 12 måneder for gjennomføring av arbeidet. Ved behov 

for å iverksette nye målrettede tiltak kan dette for eksempel delfinansieres gjennom 

tjenesteinnovasjonsmidlene til Helse Sør-Øst RHF, som allerede er bestemt fordelt til de strategiske 

satsningsområdene i Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2035. 


