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Prosjektopplysninger 
 
Prosjektnavn 
 

”Helse Nord-Trøndelag med en moderne HR –
funksjon”  
 
Et utrednings- og analyseprosjekt. 
 

Oppdragsgiver/Prosjekteier  
(navn og enhet) 
 

Adm.dir. Arne Flaat 

Prosjektleder – deltaker NTP  
(navn og enhet) 
 

Assisterende direktør Mads Einar Berg 

Kort bakgrunn for prosjektet Helse Midt- Norge RHF har vedtatt en regional 
HR- strategi. Alle helseforetakene skal nå 
operasjonalisere denne i eget foretak. Det er i denne 
omgang ønskelig å gjennomføre et utrednings- og 
analyseprosjekt for å finne ståsted i dag og hvilke 
hovedproblemsstillinger en ønsker å gå videre på i 
et evt. hovedprosjekt. 
 
Helse Nord- Trøndelag har de 2 siste årene hatt en 
gjennomgang og kartlegging av og stabstjenestene. 
På bakgrunn av dette er det gjennomført endringer 
innenfor økonomi-, IT-, og kvalitetsområdet. 
Det er nå ønskelig å se særskilt på personal/HR 
funksjonen på grunn av den utvikling i 
arbeidsprosesser og arbeidsfordeling som har 
foregått. Graden av automatisering (IT-støtte) av 
driftsoppgaver er stor og i takt med dette er flere 
oppgaver lagt ut i linjen.. Meningen var at dette 
skulle frigi tid i personalavdelingen til å drive mer 
utviklings- og forbedringsarbeid i kjerneprosessene 
i sykehuset.  
 
En annen viktig del av målsettingen er at HNT skal 
utvikle en profesjonell HR-funksjon som støtter 
opp om HNT’s strategi 2016. 
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Hensikt og mål med utviklingsprosjektet  
 
Problemstilling 
 
 
 

Hvordan etablere en HR funksjon som på en 
effektiv og produktiv måte kan realisere den 
regionale HR- strategien i eget HF? 

Hva vil du oppnå (effektmål)?  
 
 

En omforent definisjon og innhold av HR – 
begrepet for Helse Nord- Trøndelags 
vedkommende.   
 

• Kartlegging og analyse av nåsituasjonen 
 

• Overordnede mål for innhold i en HR- 
funksjon. 

 
• Overordna mål skal gi grunnlag for 

implementering av HR-funksjon i foretaket 
og utvikling av personalavdelingen til å bli 
HR-avdeling. 

 
Hvordan vil du oppnå dette 
(prosessmål)? 

 
Velge,  eventuelt utvikle metodikk for kartlegging 
og analyse 
- Bruke HR-modellen (diamanten) 
- HUKI matrise 
 
Etablere arbeidsgruppe med deltakelse fra 
personalavdelingen, klinikkledelsen og tillitsvalgte 
som sammen kommer med omforent forslag. 
 
Innhente erfaringer og kompetanse ved å besøke 
virksomheter som har gjennomført liknende 
prosesser., bl.a. NTNU 

 
 
Hvordan og når skal du måle 
resultatene (realisering av effektmål) 

 
 
Hovedprosjektbeskrivelse med tiltaksliste, 
ansvarsfordeling og fremdriftsplan i forbindelse 
med konklusjonen i denne rapporten. 

 
 
 
 
 
 
Analyse og argumentasjon rundt problemstilling (vurdering) 
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Det er fremdeles sterkt fokus på driftsrelaterte oppgaver i tilknytning til personalfunksjonen og 
utviklings- og kompetanseperspektivet er vi kommet kort med. Vi har derfor et 
utviklingspotensial i forhold til å nærme oss å arbeide i mot de rollene som ligger innenfor et 
moderne HR- begrep(HR- modell/diamanten) og er definert den regionale HR- strategien.: 
  
• 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 

 
HR- begrepet er ikke innarbeidet i Helse Nord- Trøndelag. Bruk av forkortelser og engelske ord 
skaper usikkerhet og det er et fåtall som har et forhold til hva HR er, og hva det betyr å utvide 
det gamle personalbegrepet til HR. Det å skape konsensus om innholdet i begrepet vil være 
sentralt. 
 
For å lykkes med å etablere en profesjonell HR-funksjon må det iverksettes en større 
gjennomgang av HR-området med fokus på prosesser, kompetanse, organisasjon og kultur. 
Gjennomgangen skal bidra til å realisere HNTs strategier i tiden frem mot 2016 (jfr. HNTs 
Strategiplan 2010-2016). Det vil her være et fokus på å øke kompetansen blant ledere på 
områder som fag- og medarbeiderutvikling, også for å kunne oppnå større effekt på de andre 
strategiske målene i planen.  
 
Det vil også være viktig å diskutere linje – stab arbeids- og ansvarsfordeling.  
 
Prosjektet må bruke tid på å gå gjennom relevant litteratur på området og samtidig komme i 
kontakt med beslektede virksomheter som har gjennomført liknende endringer for å kunne lære 
både om endringsprosess og innhold i HR. 
 
 
Fremdriftsplan og leveranser 
 
Fremdriftsplan m. 
milepæler 
 

• 21.9.Orientering i Foretaksledelsen 
• 22.11.Arbeidsgruppe opprettet 
• 29.11. Prosjektplan ferdig 
• 1.3.2011. Rapport fra arbeidsgruppe ferdig 
• 1.4.2011. Høringer ferdig 
• 1.5. 2011 Beslutning om oppstart hovedprosjekt 

implementering ny HR avdeling 
Leveranser   
 

Rapport som grunnlag for evt. hovedprosjekt  
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Budsjettrammer  
 
Bruk av interne ressurser, målt i antall 
ukeverk 

Prosjektsekretær (trainee) 16 ukeverk 
Arbeidsgruppe 8 personer x 1 ukeverk = 8 ukeverk 
 

Evt. økonomiske kostnader  
 

Studietur/referansebesøk kr. 10 000 

 
 
 
Risikoanalyse 
 
Mulig problem/hendelse Konsekvenser 
Tid og prioritering av arbeidet i 
arbeidsgruppa pga annet 
omstillingsarbeid  

Manglende forankring  

  
  
 
Andre opplysninger, 
 
Litteratur 
Byråkrati og stabsfunksjoner – Mintzberg ”Structures in five. Designing effective organizations” 
Irene Sørås – ”Organisasjonsutvikling i sykehus” 
 
Andre dokumenter: (Ikke lagt ved) 
HNT Strategi 2010- 2016 
HR Strategi HMN  
 
 
 
Konklusjoner og anbefalinger 
 
Det opprettes en arbeidsgruppe som ledes av personalsjefen. For øvrig vil gruppen bestå av 
personalrådgiver, 3 klinikkledere, 2 tillitsvalgte og trainee.  
 
Styringsgruppe er assisterende direktør. 
 
 
Underskrift (dato og navn) 
 
Oppdragsgiver/prosjekteier 
 

 

Prosjektleder 
 

 

 


