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Bakgrunn 
Personalavdelingens hovedoppgaver er: 

 Bistand til ledere - personaloperative tjenester og rådgivning. 

 Arbeidsgiverpolitikk 

 Faglig oppdatering - relevant avtaleverk 

 Lønnsforhandlinger 

Avdelingen har begrensede ressurser og utfordringen er at ressursene i all hovedsak rettes mot det 

å bistå ledere med personaloperative tjenester. Dette fører til at avdelingen ikke kan ivareta de 

øvrige oppgavene på en tilfredsstillende måte. Dette samtidig med at lederne ønsker økt bistand 

fra avdelingen innenfor området personaloperative tjenester. 

 

Avdelingen har ansatte med høy kompetanse innenfor HR – området, men får pt ikke utnyttet de 

ressursene som ligger her. 

 

Foretaket har gjennomført MOT-prosjektet(Medarbeider-Organisasjon-Teknologi)som er et 

organisasjonsutviklingsprosjekt med fokus på innføring av nye prosesser og teknologi innen 

personalområdet. Det er etablert arbeidsprosesser og teknologi som skal sikre god og effektiv 

arbeidsflyt. Medarbeidere og ledere får her i større grad ansvar for en del av de administrative 

prosesser. Dette innebærer behov for endret fokus fra personalavdelingen ift opplæring og bistand 

til ledere. 

 

Problemstilling og målsetting 
Hvordan kan personalavdelingen prioritere sine oppgaver for å imøtekomme behov og 

forventninger hos ledere og medarbeidere i Helse Stavanger HF? 

 

Effektmål  
 Personalavdelingen skal være en aktiv pådriver i arbeidet med å møte de strategiske 

utfordringer innenfor HR – området slik at lederne opplever at personalavdelingen yter 

tjenester med høy kvalitet. 

 Lederne tar i bruk alle administrative prosesser som ligger i personalportalen. 

 

Resultatmål  
 Lederne og evt. støttepersonell skal få god opplæring i bruk av personalportalen og det er 

utarbeidet standardiserte prosedyrer 

 Det skal etableres et godt støtteapparat i personalavdelingen i forhold til bistand og 

veiledning til ledere 

 Lederne skal få god rådgivning og bistand fra personalavdelingen i forhold til 

rekruttering, sykefraværsoppfølging, IA-arbeid, vanskelige personalsaker o.l. 

Argumentasjon rundt problemstilling  

MOT-prosjektet 

Foretakene i Helse Vest har gjennomført MOT-prosjektet (Medarbeider-Organisasjon-Teknologi) 

som er et organisasjonsutviklingsprosjekt med fokus på innføring av nye prosesser og teknologi 

innen personalområdet. Innenfor personalområdet er det implementert en ny personalportal med 

arbeidsprosesser og teknologi som skal sikre god og effektiv arbeidsflyt. 

 

Lederverktøy 

Personalportalen er utviklet som et lederverktøy som skal sikre interaksjonen mellom ledere og 

medarbeidere. Medarbeidere og ledere får her i større grad ansvar for en del av de administrative 

prosesser. Foretaket har vært pilot ift. implementering av personalportalen og har nå tatt i bruk 
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hele webløsningen. Dette er utviklet som et lederverktøy, men det har hittil i all hovedsak blitt 

brukt av personalavdelingen. Dette har medført at vi ikke har greid å ta ut effekter ift. en effektiv 

arbeidsflyt. Det er flere årsaker til at dette ikke er lagt ut som et lederverktøy: 

 

 Vi har ikke ansett at den løsningen som har vært levert hittil har vært et fullverdig 

lederverktøy      

 Ledere vil får et større ansvar for administrative prosesser og dette forutsetter at det gis 

opplæring samt at det må utarbeides felles prosedyrer 

 Personalportalen er bare ett av flere nye verktøy som lederne skal ta i bruk og tidspunkt 

for utrulling av portalen må ses i sammenheng med dette. 
 

Foretaket er forpliktet til å implementere personalportalen som et lederverktøy. 

I 
1
styringsdokumentet 2012 fra Helse Vest RHF til Helse Stavanger HF er det gitt følgende 

føringer: 

«Tiltak på personalområdet 
Helseføretaka skal delta aktivt i utviklinga av HR-området. I tillegg til dei krava som er stilte for 

2012, skal helseføretaka levere og sluttføre dei krava som blei stilte i styringsdokumenta for åra 

2007-2011. Ny funksjonalitet i HR systema skal fortløpande implementerast. Det er ei rekkje 

områder som er omhandla i styringsdokumenta i perioden 2007 – 2012 som er langvarige 

utviklingsprosessar. Dette arbeidet skal halda fram. Helseføretaka skal bidra til vidareutvikling 

av HR området. Føretaksgruppa Helse Vest har i samarbeid utvikla løysingar for og støtta 

leiarar og medarbeidarar i deira kvardag.» 

 

I henhold til 
2
 prosjektdirektiv – Innføring personalportalen har prosjektet følgende mål: 

 

«Det overordnede strategiske målet for prosjektet er å gi lederne et felles effektivt verktøy og å 

innføre felles effektive prosesser for å håndtere innleide, studenter, ansettelse av medarbeidere i 

henhold til styringsdokumentet for 2010.» 

 

Implementering 

Ny versjon av personalportalen vil bli implementert i løpet av november d.å. og denne versjonen 

vil inneha de funksjonaliteter som må være på plass for at dette skal fungere som et 

hensiktsmessig lederverktøy. Implementering av personalportalen som et lederverktøy innebærer 

behov for endret fokus fra personalavdelingen ift mer rådgivning og opplæring og lederstøtte. 

Ledere gir tilbakemelding om at de har behov for støtte i bruk av disse verktøyene. Enkelte ledere 

har løst dette ved å gi merkantilt personell utvidede arbeidsoppgaver. Man bør i det videre arbeid 

se hen til om dette kan være en hensiktsmessig modell som kan sikre at foretaket samlet sett 

utnytter sine ressurser på best mulig måte. Behov for lederstøtte omtales også i rapporten 
3
«Nasjonal plattform for ledelse i helseforetak» Rapporten fastslår at det må bygges opp 

apparater og mekanismer for at lederen får bedre støtte i sin hverdag, både på den personlige 

siden og i form av administrativ støtte. 

 

Endret fokus 

For personalavdelingen gir dette en mulighet til å fokusere på videreutvikling av det strategiske 

HR – arbeidet. Foretaket må bl.a. ha økt fokus på rekrutteringsutfordringene for at vi i fremtiden 

                                                 
1
 Styringsdokument 2012 – Helse Stavanger HF 

2
 Prosjektdirektiv – Innføring personalportalen 

3
 Rapport – Nasjonal plattform for ledelse i helseforetak 
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skal kunne levere helsetjenester på høyt nivå. Dette stiller krav til en helhetlig og felles 

tilnærming til planlegging, rekruttering, mottak og stabilisering av medarbeidere. 

Personalavdelingen har et utviklingspotensial i forhold til det å ivareta rollene som ligger 

innenfor et moderne HR- begrep. Spekter skisser disse rollene i følgende HR- modell 

(diamanten): 

   

• Strategisk rolle – forankring av HR-funksjonens arbeid i virksomhetens strategi   

• Controller rolle – felles standarder/systemer, kvalitetssikring av prosesser, oppfølging  

• Utviklingsrolle - endrings - og utviklingstiltak, prosjekter og forbedring av praksis  

• Partsrolle - samarbeid og forhandlinger med tillitsvalgte og fagorganisasjoner   

• Servicerolle – løpende service og informasjon, støttesystemer ut fra stordriftsfordeler 

 
Prinsipper som for eksempel strategisk arbeid, effektive prosesser og god kvalitet, helhetssyn, 

fleksibilitet, best utnyttelse av de totale ressursene, kompetanseheving og  

leveringsdyktighet, må være rådende i de vurderinger som skal tas i det videre arbeid. 

 

Fremdriftsplan og milepæler: 
Egen plan ligger vedlagt prosjektet – se vedlegg 1. 

 

Budsjett – nøkkeltall 

Det vil ikke bli utarbeidet et eget budsjett for gjennomføring av dette prosjektet. Eventuelle 

kostnader dekkes innenfor eksisterende budsjett. 

 

Risikoanalyse 

Interessentanalyse og risikoanalyse ligger vedlagt prosjektet- se vedlegg 2 og 3. 

 

Konklusjon og anbefaling  

Gjennomføring av prosjektet vil være en viktig strategi for å sikre gode og effektive prosesser 

innenfor det personaloperative området samt for at personalavdelingen skal kunne ivareta og 

videreutvikle det strategiske HR-området. Strategisk HR- arbeid er en viktig forutsetning for at 

sykehuset skal nå sin visjon – «Vi skal fremme helse og livskvalitet». 

 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1- Fremdriftsplan og milepæler 

Vedlegg 2- Interessentanalyse 

Vedlegg 3- Risikoanalyse 

 

 


