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   Trond Håvard Eidet 



Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
STRATEGISK FORANKRING: 
Helse Midt-Norge har i sin overordnede strategi; ”Strategi 2020” (Vedlegg 1) formulert 5 hovedmål:  

1. Styrket innsats for de store pasientgruppene 
2. Kunnskapsbasert pasientbehandling 
3. En organisering som underbygger gode pasientforløp 
4. Rett kompetanse på rett sted til rett tid 
5. Økonomisk bærekraft 

Prosjektet vil være en del av prosjektporteføljen for å realisere Strategi 2020 og særlig knyttet til 
delmål 4. 

Problemstilling og målsetting, herunder resultatmål og effektmål 
PROBLEMSTILLING: 
Å sikre at medarbeidernes kompetanse benyttes riktig i forutsigbare og gode arbeidsprosesser, er en 

forutsetning for at regionen skal nå de fem strategiske hovedmål. Utfordring knyttet til koordinering 

og styring av kompetansen er beskrevet i Helse Midt-Norges HR handlingsplan (se vedlegg 2) 

 

EFFEKTMÅL: 

 Standardiserte pasientforløp i HMN skal gi en beskrivelse av hvilken kompetanse forløpet 
krever for at det kan gjennomføres ihht vedtatte krav til kvalitet og hensiktmessig 
ressursutnyttelse. 

 

RESULTATMÅL: 
1. Det er utviklet en metode for å beskrive forløpets kompetansebehov 
2. Metoden er testet i pilot 
3. Etablert et beslutningsgrunnlag for evt å bredde metoden ila februar 2013 
 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
VURDERINGER 

Spesialisthelsetjenesten er preget av at faget, fagforeningene og medarbeideren har definert 

kompetansebehovet og mange av virkemidlene har ligget utenfor ledelsens kontroll. Disse 

rammene er i endring. For eksempel er kompetanseutvikling drevet av industrien, blitt svært 

begrenset. Det er derfor viktig at ledelse på ulike nivåer tar større ansvar for å styre og koordinere 

kompetanseutviklingen. I HMN er følgende grep definert som avgjørende for å lykkes med dette: 

 Ledelsesansvaret for kompetanseutvikling må tydeliggjøres på ulike beslutningsnivåer 

 Kompetansebehovet skal defineres og følges aktivt opp i alt utviklingsarbeid i HMN 

 Kunnskap om kompetansebeholdning og kompetansebehov skal videreutvikles for å sikre 

bedre beslutningsgrunnlag 

 HMN skal utvikle felles metodikk for kompetansestyring (etablere felles prosesser, 

etablere felles prosedyrer, etablere systemstøtte) 

 

Ettersom fag og fagforeninger har vært sentrale aktører, er mye av kompetanseforståelsen knyttet 

til utvikling av profesjonene og profesjonsgrensene. Dette har ført til at profesjonskampen 

overstyrer den konkrete diskusjonen om hvilken kompetanse oppgaven reelt sett krever, for å bli 



løst på en god måte. Samtidig har det vist seg svært krevende å utvikle et kompetansekodeverk 

som er forståelig og relevant på tvers av nivåer og enheter og som det er mulig å vedlikeholde 

over tid.   

Gitt denne problemforståelsen vil det være viktig at dette prosjektet bidrar til en felles metodikk 

for kompetansestyring som: 

 Synliggjøre ansvaret til eier av pasientforløp til å definere hvilken kompetanse som et 

godt forløp forutsetter  

 Synliggjøre hvordan kompetanse kan beskrives i et forløp basert på følgende premisser: 

o Ut fra aktivitetens behov (evt. profesjonsuavhengig) 

o Standardisert slik at det evt. kan legges i et felles system for systematisk gap -

analyser og slik at det kan aggregeres til overordnede beslutningsgrunnlag   

 

GRENSESNITT 

Dette er et av flere prosjekter / aktiviteter som skal bidra til at HMN når målet om ”Rett 
kompetanse på rett sted til rett tid”. Prosjektet skal derfor ha avklarte grensesnitt mot parallelle 
aktiviteter og organiseres slik at aktivitetene løpende blir koordinert. De viktigste aktiviteten / 
prosjektene som er knyttet til dette er: 

 Utvikling og drift av standardiserte pasientforløp i regionen 

 Forbedringsprosjekter i HMN med særlig fokus på jobbglidning 

 Ledelsesstyrt kompetanseutvikling med felles systemstøtte 
 
 

ORGANISERING 

Oppdragsgiver:  Administrerende direktør ved RHF sammen med Koordineringsgruppa for 

Strategi 2020  

Eier:    HR-direktør RHF 

Styringsgruppe:  HR-direktør RHF, fagdirektør HF, leder standardiserte pasientforløp, 

Konserntillitsvalgt, leder pilotenhet 

Referansegrupper:  Fagdirektørnettverk, AU, brukerutvalg, HR-direktørnettverk 

Prosjektgruppe: Prosjektleder, regional veileder standardiserte forløp, en fra pilot som 

jobber med kompetanseutvikling lokalt, en fra prosjektet om systemstøtte, 

en eier av et forløp 

 

Risikoanalyse med interessentanalyse og kommunikasjonsplan  
(vedlegg 3) 

 

Det er gjennomført en initial risikoanalyse som viser følgende hovedutfordringer: 

 Utvikle en generisk metode som er kvalitativt god og hensiktmessig i arbeidet 

med pasientforløp. For å redusere risiko vil prosjektet: 

 Være teoretisk forankret (Lean og redesign av arbeidsprosesser)  

 Bygge på erfaringer fra tilsvarende prosjekter (for eksempel Helse Vest, 

slagenheten ved St Olav) 

 Testet i pilot 

 Ledelsesmessig og profesjonsmessig forankring.  For å sikre god forankring er det 

viktig prosjektet engasjerer prosjektorganisasjonen og at kommunikasjonsplanen 

følges mot sentrale aktører i organisasjonen 

 

 

 



Fremdriftsplan med milepæler 
Aktivitet Tidspunkt 

Avklare grensesnitt / forankre prosjektet 12.11.12 

Godkjennelse av prosjektoppdrag 12.11,12 

Etablering av prosjektgruppa 27.11.12 

Etablere samarbeid med pilot(er) 14.11.12 

Videreutvikling av risikoanalyse, interessentanalyse og kommunikasjonsplan 05.12.12 

Kartleggingsperiode 

 Dagens metodikk for etablere standardiserte forløp 

 Kartlegge metoder / case  

19.12.12 

Utarbeide første versjon 15.01.13 

Kvalitetssikring og forbedring 04.01.13 

Pilotering 12.02.13 

Beslutningsgrunnlag 22.02.13 

Evt. implementering (opplæring i og implementering av metoden) Vår 2013 

Budsjett - nøkkeltall 
Prosjektet vil ikke trenge investeringer og ikke ha andre kostnader enn interne timer, reise og 

møtekostnader. 

 Estimat interne timer: 4 månedsverk, ca 600 timesverk.  

 Reise- og møtekostnader: 30’ 

 

Konklusjoner og anbefalinger  
Forslag til vedtak i Koordineringsgruppa – Strategi 2020: 

Koordineringsgruppa anbefaler at prosjektet iverksettes ihht fremlagte prosjektoppdrag. 

 

 

 
 


