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Læring, utvikling og forsking

Rekruttere og behalde medarbeidarar

Brukarmedverknad

Kapasitet og oppgåveløysing

Samhandling
Innsatsområda vil bli omtalt nærmare frå side 8.

Dei prioriterte føretaksovergripande innsatsområder i  
strategien understøtter desse målbilda:

INNLEIING 
Medarbeidarane er den viktigaste ressursen Helse Bergen har. Kompetanse- 
strategien til Helse Bergen skal gi retning for korleis føretaket skal vedlikehalde,  
utvikle og tilpasse kompetansesamansetninga i framtida. Hovudmålsettinga er å  
sikre rett kompetanse på rett stad til rett tid og bidra til ei berekraftig helseteneste. 
Vår viktigaste strategiske utfordring er evna vår til å tiltrekkje, rekruttere, utvikle, 
bruke og behalde medarbeidarar med rett kompetanse. Med kompetanse meiner 
ein i denne strategien kunnskap, innsikt, erfaringar, eigenskapar, ferdigheiter og 
haldningar som er nødvendige for å sikre Helse Bergen som ein framtidsretta og  
berekraftig kompetanseorganisasjon.

Strategien opererer med eit perspektiv mot 2030. Det er viktig at det blir satt lang-
siktige mål for at føretaket skal posisjonere seg best mogleg for å komme framtidas 
utfordringar i møte og ikkje minst vere førebudd på å takle overraskingar.
Det er ei forventning og eit krav at helsetenesta i framtida må vise til auka  
effekt av helsekronene, betra kvalitet og treffsikkerheit i tenestene og auka involve-
ring og tilfredsheit hos pasientar og pårørande. Samtidig vil mangel på kvalifisert 
personell bli ein realitet. For å komme forventningar og utfordringar i møte må  
Helse Bergen finne fram til nye, verksame arbeidsmetodar og rett bruk av kompetanse.  

SPESIALISTHELSETENESTA SI ROLLE 
Strategien tar utgangspunkt i dei fire lovpålagte oppgåvene til spesialisthelsetenesta:  
pasientbehandling, opplæring av pasientar og pårørande, forsking og utdanning av 
helsepersonell.
Føringar tilseier at spesialisthelsetenesta skal bli meir spesialisert og oppgåver av 
spesialisert karakter må derfor framleis reindyrkast  i strategiperioden. Effektiv og 
god diagnostikk er ein føresetnad for å få til gode pasientforløp og sikre berekraft 
i tenesta. Det same er tilbod om spesialisert behandling til rett tid. Samtidig skal 
spesialisthelsetenesta ha generalistkompetanse for å sjå, forstå og behandle heile 
mennesket. Dette krev at vi må sikre at kompetanse blir innretta på ein hensikts- 
messig måte.
I tett og kontinuerleg dialog med involverte samarbeidspartar må oppgåver og ansvars-
område avklarast og sjåast i samanheng. Behov for kompetanse må identifiserast og 
vi må finne fram til hensiktsmessige samarbeidsformer til beste for pasient og 
pårørande. 

PASIENTEN SI HELSETENESTE
”Ingen avgjerder om meg - utan meg”, slik understrekar dagens helseminister nød-
vendigheita av at helsetenesta i sterkare grad må sørgje for at pasienten står i 
sentrum for aktiviteten til tenesta. Systematisk brukarmedverknad på individ-,  
teneste- og systemnivå bidrar til høgare kvalitet i pleie og behandling, og auka trygg-
leik og eigenkontroll for pasienten. I framtida skal pasientar og pårørande møte ei 
helseteneste som inviterer til samarbeid. Den erfaringskompetansen som pasientar 
har skal vektleggast på linje med fagkompetanse på alle nivå i tenesta. Vi skal ta 
mål av oss å styrke pasienten i møtet med helsetenesta ved å løfte fram og under-
støtte den evna og moglegheita pasienten har til handtering og meistring av eigen 
situasjon. I tillegg må arbeidet med brukarrepresentasjon og brukarmedverknad på  
systemnivå utførast på ein måte som gir ønska gevinst i form av betre tenester.
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MEDISINSK OG TEKNOLOGISK 
UTVIKLING
Medisinsk forsking gir oss stadig større innsikt i 
sjukdomsbilde vi tidlegere ikkje var i stand til å 
behandle. Blant felta i størst vekst er genterapi 
og molekylærmedisinske teknikkar som vil får 
stor betyding for helsetenester på alle nivå.  

Den medisinsk-teknologiske utviklinga har vore 
enorm dei siste åra og har opna opp for nye mogleg-
heiter i billedrettleia behandling, minimalt inva-
sive teknikkar og telemedisin. I dei nærmaste åra 
vil undersøkingar og diagnostisering i aukande 
grad også  finne stad nærmare pasienten i tid og 
rom ved hjelp av teknologi som «lab-on-a-chip», 
handhaldt ultralyd, kroppssensorar samt heime- 
og eigenmonitorering.  
Den medisinske- og teknologiske utviklinga 
inneberer ei meir spissa spesialisthelseteneste. 
Komplekse helseutfordringar krev at spesialisert 
kompetanse på fleire felt verkar saman og føre-
set god kompetanse i kommunikasjon, logistikk 
og utvida samordning på tvers av spesialiteter.
Tilvekst av avansert medisinsk-teknologisk utstyr i 
pasientdiagnostisering og -behandling vil med- 
føre auka behov for kompetanse om bruk, vedlike-
hald og fornying av utstyr.

E-HELSE
E-helse er eit samlenamn for IKT-bruk i helse- 
vesenet. Det vil vere eit behov for kompetanse 
som er viktige for god bruk av e-helse framover. 
Dette vil gjelde fagområde som verksemds- og 
systemarkitektur, personvern, IKT-sikkerheit, 
brukarvennlegheit og god design. 

Trenden går tydeleg mot fleire felles og sentra- 
liserte løysingar og det vil derfor vere viktig å ha 
god bestillarkompetanse slik at vi kan påverke 
dei sentrale løysingane til gode støtteverktøy 
for klinikarar og andre tilsette. E-helseløysingar 
vil vere ein føresetnad for å kunne ta i bruk nye 
pasientdiagnostiserings- og behandlingsmetodar. 
Her vil kompetansebehovet vere på område 
som nanoteknologi, sensorteknologi og avansert 
billeddiagnostikk.

Som nemnt vil den endra pasientrolla føre til 
at pasienten i større grad får mogelegheit til å 
monitorere eiga helse. Pasienten vil forvente 
at helsepersonellet kan hjelpe i val, eller kan 
tilby kvalitetssikra løysingar for dette. Tilgang til 
kompetanse i utvikling og bruk av helserelaterte 
konsumentløysingar, med data som kan brukast 
på nytt inn i spesialistsystema vil vere avgjerande 
for å kunne møte forventningane til pasienten.
Det er nokre tydelege trendar som vil prege 
utviklinga av bruk av e-helse framover.

Dei tydelegaste er mobilitet i alle aspekt, tilgang 
til enorme datamengder og sensorteknologi. Vi 
treng kompetanse til å følge utviklinga og gjere 
gode omverdsanalysar over mogelegheitsbilda 
desse trendane gir. 
Ein slik kompetanse bør bestå av tre delar: God 
forståing av teknologiområdet, god fagleg klinisk 
kompetanse og i tillegg god forståing av eigen 
organisasjon i samhandling med andre aktørar i 
sektoren. Vidare vil vi også behøve å bygge for-
skingskompetanse innanfor e-helse og teknologi 
for å kunne vurdere effekt av ulike løysingar og 
tiltak.

FREMTIDAS HELSETENESTE - UTFORDRINGAR OG MOGLEGHEITER

Det er venta store endringar i alders- og sjukdoms-
samansetninga i befolkninga dei neste 15 åra. 
Samtidig vil andre utviklingstrekk i samfunnet og 
helsetenestene påverke arbeidsoppgåvene og 
kompetansebehova til føretaket.
Utfordringsbildet vil vere avhengig av befolknings- 
utviklinga med fleire eldre, lengre overleving med 
kroniske lidingar og fleire samansette tilstandar. 
Ein vil og forvente ny teknologi med nye mogleg-
heiter og utvida behandlingsindikasjonar. Spesialist-
helsetenesta vil bli påverka av endra grenseflate 
mot kommunehelsetenesta, og utvikling av nye 
e-helseløysingar med sjølvmonitorering og auka 
eigenmestring blant pasientane.

BEFOLKNINGS- OG SJUKDOMSUTVIKLING
Eldre over 67 år vil auke med 64 % fram mot 
2030. Med dette følgjer ein sterk auke i alders-
relaterte sjukdom i befolkninga og vi vil sjå fleire 
eldre pasientar med samansette sjukdomsbilde, 
og dessutan ein auke i aldersrelaterte psykiske 
lidingar som demens. 
Blant den vaksne befolkninga er det særleg venta 
ein auke i lidingar relatert til levevanar. 
Pr i dag blir det diagnostisert litt under 30 000 
nye krefttilfelle i året. Prognosar frå Kreftregisteret 
tilseier at dette vil auke til 40 000 i 2030. På grunn 
av forbetra behandlingsmetodar vil fleire leve 
lenger med kreftsjukdom og det vil bli ein auka 
førekomsten av seinskadar grunna behandling. 
I 2020 reknar ein med at psykiske lidingar vil vere 
ein av dei viktigaste årsakene til sjukdoms- 
belastning i vestlege land. Særleg førekomsten 
av depresjon og angst ser ut til å auke, også blant 
barn og unge. Rusmiddelrelatert sjukdom er 
aukande i samfunnet og helseproblem relatert til 
rus– og avhengigheit er venta å stige i alle delar 
av befolkninga i åra framover.
 
Førekomsten av sjukehusinfeksjonar har i Noreg 
vore stabilt på 5-6 % dei siste åra. Likevel har 
trusselen om spreiing av antibiotikaresistente 
bakteriar auka betydeleg og vi må dei nærmaste 
åra ha større fokus på å førebygge sjukehusinfek-
sjonar og spreiing av antibiotikaresistente bakte-
riar. Faren for spreiing av pandemiar/alvorlege 
infeksjonssjukdommar vil også vere aukande.
Befolkningsframskriving viser at det blir fleire 

personar med minoritetsetnisk bakgrunn i Norge. 
Dette vil få konsekvensar for sjukdomsbildet og 
utfordrar samtidig helsetenesta i forhold til å yte 
likeverdige tenester. 
Skisserte utviklingstrekk utfordrar beredskapen 
vår innanfor mange fagområde som førebygging, 
psykiatri, geriatri, kreftbehandling, smittevern, 
rus og rehabilitering. I tillegg blir sjukehuset si 
rolle i pasientkoordinering, pasientforløp, tverr-
fagleg samarbeid og samhandling utfordra. 

UTDANNING OG OPPLÆRING AV  
PERSONELL
For å halde tritt med befolknings- og sjukdoms- 
utviklinga, gitt dagens bruk av personell, vil så 
mange som kvar tredje ungdom måtte velje helse- 
og sosialfagleg utdanning for å dekke behovet 
for arbeidskraft i 2035. Dette er verken realistisk 
eller ønskeleg og fortel oss at behovet for å tenke 
annleis rundt innhaldet i arbeidsoppgåvene knytt 
til profesjonane og utdanningane er nødvendig.

For å sikre rekrutteringa, utdanningskapasiteten 
og kompetanseprofilen i dei ulike utdanningane 
må Helse Bergen vidareføre eit tett samarbeid 
med utdanningssektoren. På same tid må vi sikre 
at dei mange opplæring- og rettleiingsoppgåvene 
Helse Bergen har, blir gjort på eigna og effektive 
måtar. Utviklingsfarten innanfor ulike fagfelt krev 
fortløpande opplæring og vedlikehald av kompe-
tanse.

EI PASIENTROLLE I ENDRING
Dagens og framtidas pasientar har stor tilgang 
på informasjon og stiller andre og høgare krav i 
møtet med helsevesenet. 
Pasientar og pårørande har både rett til og ønske 
om å vere delaktige i avgjerder om eiga helse. 
Behandlinga skal tilpassast individuelle behov 
og føresetnadar. I brukarmedverknad ligg eit 
unytta potensial ikkje berre til å sikre meir presise 
diagnosar og god kvalitet i behandlinga, men 
også når det gjeld å nytte pasientar og pårørande 
som ressurs i eiga behandling. Ei slik rolleendring 
utfordrar klinikarane i møte med pasienten når 
det gjeld kommunikasjon, kompetansedeling og 
avgjerder.
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Å bygge støttande arbeidsmiljø og skape kultur 
for læring i den kliniske praksisen er den viktigaste 
investeringa ein kan gjere i kompetansearbeidet. 
Den kliniske arbeidskvardagen  er ein viktig arena 
for læring. Her skjer erfaringsutveksling og kompe- 
tanseoverføring mellom kollegaer, nytilsette får 
opplæring og innføring i rutinar og arbeidsopp-
gåver på avdelinga, og lærlingar og studentar får 
trening under rettleiing og supervisjon.
Det er utstrakt bruk av ferdigheitstrening og 
simulering i Helse Bergen. Simulering har vist seg 
som svært nyttig til trening i praktiske ferdig- 
heiter, avgjerdstaking, kommunikasjon, team- 
arbeid og leiing. 
Simulering har fleire fordelar samanlikna med 
meir tradisjonelle undervisingsmetodar og 
aktivitet på dette området bør systematiserast 
og aukast  i åra framover.  I 2015 vil føretaket ha 
på plass eit nytt ferdigheitssenter som vil kunne 
støtte enda meir opp under dette. Det er behov 
for å utnytte potensialet som ligg i å utveksle 
kompetanse på tvers av fag- og organisatoriske  
einingar i føretaket. For å lykkast med dette 
trengst det ei brei kontaktflate, og dessutan vilje 
og evne til å dele erfaringar om kva som fungerer 
godt og kva som fungerer mindre godt.   

Ei av hovudoppgåvene til Helse Bergen er opp-
læring av pasientar og pårørande. Opplæring 
er ein integrert del av behandlinga og blir retta 
mot enkeltpasientar og grupper av pasientar og 
pårørande. I lys av den beskrivne utviklinga med 
sjølv-monitorering og auka eigenmeistring blant 
pasientane må dette arbeidet intensiverast. 
Det vil derfor vere forventningar til at føretaket 
i enda større grad legg til rette for å bli ein god 
læringsarena for pasientar og pårørande.

UNIVERSITETSSJUKEHUS
Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, 
har som mål å vere på internasjonalt nivå på 
definerte område innanfor forsking, innovasjon 
og utdanning.
Å vere eit universitetssjukehus inneberer ei plikt 
til å bidra til forskingsbasert utdanning i medisin 
og annan helsefagleg utdanning frå bachelor til 
doktorgradsnivå i tillegg til at studentar gjennom-
fører både praktisk og teoretisk undervising i 
Helse Bergen. 
Studentar, elevar og lærlingar som gjennomfører 
den kliniske praksisen hos oss skal møte medar-
beidarar som ønsker og evnar å dele kunnskap og 
erfaringar gjennom å tilby rettleiing og under- 
vising av høg fagleg kvalitet.

HELSE BERGEN SOM LÆRANDE ORGANISASJONSAMHANDLING
Å yte gode helsetenester har som føresetnad at 
partane evner å samarbeide og drive oppgåve-
fordeling seg imellom for å nå eit felles mål. Eit 
mål med Samhandlingsreforma er at kommunane 
overtar ansvar for oppgåver som tidlegere har 
vore handtert av spesialisthelsetenesta. Dette 
stiller auka krav til samarbeid mellom spesialist- 
og kommunehelsetenesta. Også private og ideelle 
helsetenesteaktørar vil vere partar føretaket må 
samhandle med.
Helse Bergen er ein stor og kompleks organisasjon. 
Vi har mykje å hente på måten vi samarbeider 
internt i føretaket, både på tvers av organisa- 
toriske einingar og fag- og profesjonsgrenser.  
Organisatoriske endringar og nye funksjons- og 
oppgåvedelingar blir nødvendige. Auka krav 
til effektivitet og kortare avgjerdsprosessar 
synleggjer behovet for auka bruk av samhand-
lingsverktøy, internt i føretaket og ut mot våre 
samarbeidspartnarar. 

PRIORITERING
Etterspørselen etter helsetenester er større 
enn det som kan bli tilbydd av det offentlege. 
Prioritering  er derfor viktig for Helse Bergen. Å 
prioritere betyr å gi noko eller nokon fortrinn 
framfor andre. Utfordringar og dilemma knytta til 
prioritering i helsetenesta vil eskalere framover 
og krev auka kompetanse på kunnskapsbasert 
diagnostisering og behandling, og dessutan på 
avgjerdsstøtte og leiing. Prioritering i helse- 
sektoren skal baserast på allment aksepterte 
prinsipp og kriterium. 
I den seinare tid ser vi eit auka fokus på mogleg 
feilbruk av ressursar i form av overdiagnostisering 
og overbehandling. Spesialisthelsetenesta må 
derfor i enda større grad sikre kunnskapsbaserte 
tenester. 
I Helse Bergen må vi sørgje for å handtere priori-
teringsutfordringane på ein profesjonell måte. Vi 
må forvalte samfunnsressursane hensiktsmessig, 
vere tydelege og sørgje for transparente priorite-
ringar og arbeidsprosessar og synliggjere konse-
kvensane av dei.  

FORSKING
Forsking er ei av dei fire hovudoppgåvene Helse 
Bergen har og ein føresetnad for å tilby trygge og 
gode helsetenester. Diagnose- og behandlings-

metodane som blir nytta må kvalitetssikrast og 
effekten må dokumenterast slik at avgjerder blir 
tatt på eit kunnskapsbasert grunnlag. 
God tilrettelegging og infrastruktur er avgjerande 
for å sikre moglegheita til både å etablere nye og  
vidareutvikle allereie etablerte forskingsmiljø.  
I eit kompetanseperspektiv vil eit sterkt forskings-
miljø medverke til å styrke Helse Bergen som ein 
attraktiv arbeidsplass og bidra til å rekruttere og 
behalde medarbeidarar.  

LEIING
Helse Bergen treng leiarar som er kompetente 
til å gjere prioriteringar og gode val til beste for 
pasientar og medarbeidarar. Dette krev  kompe- 
tanse i spennet mellom klinisk arbeid, fag og 
administrasjon. Leiing i Helse Bergen inneberer 
å sikre helsehjelp av god kvalitet, og leiarane 
skal vere orientert mot heilskap, koordinering og 
samarbeid.  
Den leiarrolla som blir omtalt her er krevjande og 
det er viktig med gode opplæring-, rettleiing-  og 
utviklingsprogram som støttar opp om denne 
rolla. Føretaket har ein langsiktig plan for heil-
skapleg leiarutvikling og det er viktig at dette blir 
vidareført i denne strategiperioden.

PERSONELLUTFORDRINGA 
Det skisserte utfordringsbildet medfører ei kapa-
sitets- og personellutfordring. Basert på nasjonale 
berekningar (HelseMod 2012) og interne kart-
leggingar i Helse Bergen ser det ut som vi går mot 
ei underdekning av fleire sentrale personellgrup-
per viss utviklinga fortset som i dag. Samtidig vil 
det vere behov for andre og/eller nye yrkesgrup-
per i framtida for å dekke behovet for rett kompe-
tanse.  
I tilknyting til arbeidet med strategien er det 
utarbeidd ein eigen rapport («Historisk utvikling 
og framtidig behov for personell i Helse Bergen») 
som beskriv status for personellsituasjonen i  
Helse Bergen pr. 2014. Rapporten inneheld vur-
deringar av framtidige utfordringsbilde for ulike 
personellgrupper med utgangspunkt i nasjonale 
framskrivingar, utdanningskapasitet og eksiste-
rande kompetansesamansetning i Helse Bergen. 
Rapporten vil bli jamleg revidert i planperioden.

http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Documents/Historisk%20utvikling%20og%20fremtidig%20behov%20for%20personell%20i%20Helse%20Bergen.pdf
http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Documents/Historisk%20utvikling%20og%20fremtidig%20behov%20for%20personell%20i%20Helse%20Bergen.pdf


Figur 1: Ein samordna og dynamisk forløpsprosess
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For å imøtekome skissert utfordringsbilde er følgjande fem føretaksovergripande 
innsatsområde, med tilhøyrande mål og tiltak, prioritert:

PASIENTFORLØP  
- metodikk for avstemming av kompetanse

Eit godt forløpsarbeid vil tydeleggjere og synleg-
gjere behovet for kompetanse og kompetanse-
utvikling. Utfordrings- og framtidsbildet krev at 
kunnskapsgrunnlaget for tenesteyting og -utvik-
ling blir utforma med bakgrunn i ein samordna og 
dynamisk forløpsprosess. Pasientens behov,  
ressursar og målsettingar skal stå sentralt for 
korleis vi løyser oppgåver og fordeler ansvar. 
For å kunne samarbeide slik det er skissert over, 
krev det grep som bidrar til ei endring i arbeids-
metodar og tilnærmingar. Innsatsområda, måla 
og tiltaka i denne strategien er eit første steg på 
vegen. 

UTVIDA PLANPERSPEKTIV VED BRUK AV 
SCENARIO OG SIMULERING

Endra behov og nye organisatoriske modellar vil 
endre krava våre til kompetanse. Helse Bergen 
må derfor vidareutvikle og ta i bruk scenario- 
metodikk for simulering av kompetanse og kapasi-
tetsbehov. I tillegg til å bruke prognoser må vi i 
enda større grad beskrive tenkelege framtids- 

bilde og simulere kva effekt desse bilda poten-
sielt kan ha på organisasjonen. Dette kan gje oss 
eit breiare handlingsrom når vi skal planlegge 
for framtida.Scenariometodikk legg til grunn at 
framtidsutviklinga sjeldan er eintydig og lineær. 
For å kunne systematisere ulike trekk ved sann-
synlege modellar, er scenariometodikk eigna. 
Her kan ein i større grad konkretisere forventa, 
men samansette behov og løysingar. Det vil også 
kunne vise behov for, og gi moglegheiter for, 
større grad av nytenking og lausriving frå dagens 
løysingar. 
For å kunne estimere og teste effekten av scenario 
og påverknadsfaktorar, vil simuleringsmodellar 
kunne bidra med meir spesifikke konsekvens- 
analysar av ulike val. Slik vil vi kunne auke dyna-
mikk og robustheit i planleggingsprosessane til 
Helse Bergen.
I Helse Bergen er det allereie utvikla simulerings-
modellar for eit utval problemstillingar som  
utgjer  basis for vidare metodeutvikling. Det 
finnest også eit internasjonalt anerkjent simule-
ringsmiljø som det vil vere nyttig  å samarbeide 
med. For å utvikle tenlege simuleringsmodellar, 
er det vesentleg å ta utgangspunkt i fagleg 
baserte scenario.

På tvers av valde innsatsområde vil vi trekke fram 
behovet for å justere og intensivere arbeidet med 
pasientforløpsmetodikk i føretaket og utvikling og 
bruk av scenariometodikk for simulering av 
kompetanse- og kapasitetsbehov. Vidare imple-
mentering av mål og tiltak i strategien kviler i stor 
grad på at det blir gjort eit intensivt grunnlags- 
arbeid knytta til dette. 
Hensiktsmessig pasientforløpsmetodikk og mål-
retta bruk av scenariometodikk vil gi fagmiljø og 
einingar eit nytt og betre kunnskapsgrunnlag når 
framtidas kompetanse- og kapasitetsbehov skal 
identifiserast og tiltak setjast i verk.

PASIENTFORLØP  
- metodikk for betre samhandling

Pasientar som har behov for tenester frå fleire 
ulike helseaktørar er avhengig av at tilbodet er 
heilskapleg, koordinert og bidrar til tryggheit og 
eigenmeistring. Ein hensiktsmessig pasientfor-
løpsmetodikk er eit nyttig verktøy for samhand-
ling og tydeleggjering av roller og bidrag mot 
felles mål. I Helse Bergen trur vi på ei slik tilnær-
ming. For å ta hand om samfunnsoppdraget vårt 
må vi utvikle og ta i bruk pasientforløp som 
foreinar aktuelle aktørar, avklarar ressursar og  
manglar, og innbyr til målretta samarbeid.  

Innanfor ei slik tilnærming vil alle involverte 
kunne finne plassen sin, få tydeleggjort rolla si og 
identifisert handlingsrommet sitt.
Pasientforløp viser til forløpsmetodikk både på 
system- og individnivå. Pasientforløpsmetodikk 
på systemnivå er eit verktøy for kommunar,  
føretak og valde brukarrepresentantar når forløp 
skal utarbeidast. 
Pasientforløp på individnivå omhandlar konkrete 
forløpsplanar og prognosar for enkeltpersoner. 
Eit samordna og oversiktleg forløp vil gjere det 
enklare for pasient og pårørande å ta ei meir 
aktiv rolle i eiga behandling.

Hensikta med begge forløpsnivåa er å utnytte 
metodikk som foreinar aktuelle aktørar mot 
målet om at pasientar skal oppnå ei best mogleg 
handtering av eige liv, «sin gode dag». Det krev at 
alle involverte aktørar inngår i eit dynamisk sam-
arbeid og er fleksible i forhold til kvarandre og i 
forhold til nye og endra problemstillingar (figur1).

Det sentrale med forløpsmetodikken som det her 
blir argumentert for er at tenestene må model- 
lerast med bakgrunn og utgangspunkt i dei behov 
og den verkelegheita pasienten har, ikkje som 
ofte elles, med utgangspunkt i verkelegheita til 
helsetenesta. Dette gjelder for forløp både på  
system- og individnivå. 

PRIORITERTE INNSATSOMRÅDE
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21 REKRUTTERE OG BEHALDE MEDARBEIDARAR

Helse Bergen er avhengig av ein brei samansett kompetanse for å løyse alle fire hovudoppgåvene i 
føretaket. Det er behov for å rekruttere både nok og rett kompetanse. Dette tilseier at vi må jobbe 
systematisk med rekruttering av medarbeidarar både innanfor dei tradisjonell helsefaglege yrka og 
innanfor nye relevante yrkesgrupper. For at Helse Bergen skal kunne posisjonere seg som ein innovativ 
og føretrekt arbeidsplass må vi innrette oss for å sikre motiverte og fagleg dyktige medarbeidarar. Vi må 
sørgje for å vidareføre gode fag- og arbeidsmiljø som medarbeidarane våre er stolte av. 

Overordna mål
Helse Bergen skal vere ein attraktiv arbeidsplass og ha ein kompetansesamansetning 
som svarar til dei behova føretaket har

Delmål  D
Helse Bergen skal vere ein proaktiv og synleg aktør i arbeidet med rekruttering av medarbeidarar

blir oppnådd gjennom å: 
• synleggjere gode resultat og framifrå faglege miljø
• tilby praksisplassar av høg kvalitet
• vere tydelege på  behovet Helse Bergen har for ein brei samansett kompetanse
• evaluere og vidareutvikle rekrutteringsmetodikk 

Delmål E
Tilsette i Helse Bergen skal ha faglege utviklings- og karrieremoglegheiter i tråd med dei behova 
Helse Bergen har 

blir oppnådd gjennom å:
• sikre god innfasing av nytilsette
• tydeleggjere utviklings- og karrieremoglegheiter på tvers i føretaket 
• etablere karriereløp som byggjer tverrfagleg- og generalistkompetanse
• sikre karriereløp for yrkesgrupper med kritisk kompetanse og/eller svak rekruttering 

Delmål F
Helse Bergen skal styrke kompetansen og handlingsrommet til leiarar for å sikre  berekraftig 
ressursbruk 

blir oppnådd gjennom å:
• utvikle og pilotere ulike typar arbeidstidsordningar i samarbeid med tillitsvalde
• etablere rotasjonsmoglegheiter mellom organisatoriske einingar og mellom ulike tenestenivå 
• utvikle tilbod til «sein-karriere» for medarbeidarane
• imøtekome behov som følgje av endring i kjønnssamansetning i ulike yrkesgrupper 
• utvikle leiarkompetanse i spennet mellom klinisk arbeid, fag og administrasjon

LÆRING, UTVIKLING OG FORSKING

Medarbeidarane våre sine moglegheiter og evne til vedlikehald og fornying av kompetanse vil vere  
avgjerande for å sikre rett kompetanse på rett stad til rett tid. Det daglege kliniske arbeidet er ein 
viktig læringsarena. Her skapast kultur for læring og her skjer nødvendig erfaringsutveksling og kunn-
skapsdeling. Systematisk og målretta opplæring skal kvalitetssikrast og gi ønska læringsutbytte.
Helse Bergen har eit ansvar for å utdanne helsepersonell og vårt framtidige kompetansebehov er 
avhengig av eit godt fungerande samarbeid med utdanningsaktørane.  
Forsking og innovasjon er eit uttalt satsingsområde for Helse Bergen. Samarbeidet med universitets- 
og høgskulesektoren, kommune, fylkeskommune og nasjonale styresmakter om utdanning, forsking 
og innovasjon må vidareutviklast. For å sikre rett kompetanse og profil i utdanningane må Helse 
Bergen gje tydeleg bestillingar til utdanningsaktørane. 
 
Overordna mål
Helse Bergen skal ha læringsarenaer av god kvalitet og sikre at framtidig  
kompetansebehov blir prioritert i fagutvikling og forsking

Delmål A
Medarbeidarar i Helse Bergen skal arbeide kunnskapsbasert

blir oppnådd gjennom å:
• vidareutvikle moglegheitene for å drive forsking integrert i den kliniske kvardagen
• sikre relevant bruk av master- og doktorgradskompetanse i føretaket
• styrke tverrfagleg forskingskompetanse
• sikre brukarmedverknad i forsking  

Delmål B
Helse Bergen skal saman med utdanningsaktørane vidareutvikle eit godt samarbeid 
om utdanning, forsking og innovasjon 

blir oppnådd gjennom å:
• evaluere dagens samarbeid og vidareutvikle samarbeidsstrukturen samt tydeleggjere ansvars-  

og rollefordeling mellom utdanningsaktørane og føretaket
• sikre gode læringsarenaer for elevar, lærlingar og studentar og tilsette i spesialisering
• initiere prosjekt der studentar og andre utdanningskandidatar bidrar i kvalitetsutvikling i klinisk 

praksis 
• auke talet på kombinerte stillingar knytta til klinisk verksemd for å styrke utdanninga og forskinga i 

føretaket

Delmål C
Helse Bergen skal i all opplærings- og rettleiingsverksemd legge til rette for optimalt 
læringsutbytte for medarbeidarar, studentar, elevar og lærlingar 

blir oppnådd gjennom å:
• kartlegge og greie ut verkemiddel som bidrar til auka læring i dagleg klinisk praksis
• utvikle volum- og kvalitetsindikatorar for utdannings- og rettleiingsverksemd og synliggjere  

desse indikatorane i styringsdata
• sikre ei systematisk tilnærming til opplæring- og utdanningsverksemda i føretaket
• bruke ferdigheitstrening og simulering målretta og systematisk i opplæring av tilsette
• fremme og nytte internasjonalt arbeid og utveksling som læringsarena 
• greie ut og etablere ein felles struktur i føretaket for prioritering, koordinering og utvikling av  

opplæring og utdanningsverksemd
• utnytte potensialet i digital teknologi for å skape betre og meir effektive læreprosessar
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43 KAPASITET OG OPPGÅVELØYSING

Effektiv og kvalitativ god pasientbehandling blir sikra gjennom rett kompetanse på rett stad til rett 
tid. Det er derfor avgjerande at tilgjengeleg arbeidskraft og ressursar blir brukt optimalt. Berekraftig 
ressursbruk må sikrast gjennom å tenke på tvers av etablerte strukturar og profesjonar der bevisst 
bruk av oppgåvedeling, tverrfaglege- og tverrprofesjonelle team er sentrale stikkord. Planlegging av 
framtidas kapasitet og kompetanse kan ikkje berre baserast på dagens organisering og arbeidsdeling. 
Utviklinga av tenestene må ta utgangspunkt i behovsdriven innovasjon. 

Overordna mål 
Helse Bergen skal ha ei hensiktsmessig organisering av tenestene og vere  
nytenkande om korleis vi arbeider for å sikre rett kompetanse på rett stad til rett tid

Delmål J
Helse Bergen skal sikre eit godt kunnskapsgrunnlag for planlegging av framtidig kompetanse og 
kapasitet

blir oppnådd gjennom:
• å utvikle scenariometodikk for simulering av kompetansebehov
• å etablere tverrfagleg ressursmiljø for kompetanseplanlegging basert på scenariemetodikk 
• at alle nivå 2-einingar utviklar kompetanseplanar basert på simulering av kompetansebehov 
• å identifisere om einingar og profesjonar med overlappande roller har ei hensiktsmessig  

organisering
• oppfølging av utviklinga innanfor persontilpassa diagnostisering og behandling
• å stimulere til gjennomføring av pilotprosjekt der ny organisering og arbeidsdeling blir prøvd ut 

Delmål K
Helse Bergen skal styrke kompetansen på oppgåvedeling og teamarbeid

blir oppnådd gjennom:
• systematisk ferdigheitstrening i team
• å utvikle tverrfagleg ressursmiljø som kan hjelpe i planlegging og implementering av endringsarbeid
• systematisk evaluering av og forsking på arbeid med oppgåvedeling og teamarbeid for å sikre  

ønska effekt og læring på tvers
• å utvikle og ta i bruk Elektronisk Pasient Journal (EPJ) slik at dette understøttar tverrfaglege  

arbeidsmetodar
• å evaluere og vurdere ambulante arbeidsformer i samarbeid med kommunane

Delmål L
Helse Bergen skal saman med brukarar og relevante samarbeidspartnarar vidareutvikle  
pasientforløp
 
blir oppnådd gjennom å:
• utvikle ei felles kompetanseplattform knytta til forløpsmetodikk
• samordne og vidareutvikle prioriterte pasientforløp på tvers av einingar og mellom  

spesialisthelsetenesta og kommunale tenester
• gjere pasientforløpa tilgjengeleg 
• vidareutvikle metodikk for bemanningsplanlegging 

BRUKARMEDVERKNAD

Eit likeverdig tilbod legg til grunn at tenesteapparatet har kjennskap til, verdset og nyttar kunnskapen 
og erfaringar som brukarane har. Det er eit mål at pasient og pårørande skal medverke i prosessar og 
avgjerder som angår dei for å sikre gode forløp og best mogleg behandlingseffekt. 
Ei slik involvering vil også bidra til å redusere behovet for helsetenester. Pårørande, pasientar og 
helsepersonell skal møtast som likeverdige partar for å bringe saman fagpersonane sin kunnskap og 
erfaringskunnskapen til pasienten. Målet er å auke kvaliteten i behandlinga og å skape tryggheit 
for pasientar og pårørande. Auka brukarmedverknad krev innretningar både på system-, teneste- og 
individnivå. 

Overordna mål 
Helse Bergen skal legge til rette for gode partnarskap mellom pasientar, pårørande 
og medarbeidarar gjennom målretta kompetansebygging

Delmål G
Helse Bergen skal vidareutvikle metodar og verktøy som bidrar til at pasientar og pårørande 
kan ta ei aktiv rolle i eiga behandling 

blir oppnådd gjennom å: 
• integrere pasientopplæring i alle pasientforløp
• implementere og evaluere verktøy som sikrar eit felles kunnskapsgrunnlag for møte mellom  

pasient/pårørande og behandlar
• prioritere sjølvbetjening av oppgåver og monitorering av eigen sjukdom 
• legge til rette for hensiktsmessig bruk av digitale kommunikasjonsverktøy
• saman med brukarar utvikle verktøy for gjennomføring av utreisesamtalar 

Delmål H
Helse Bergen skal systematisk bygge kompetanse for å sikre brukarmedverknad 

blir oppnådd gjennom å:
• utvikle og implementere felles policy for brukarmedverknad i Helse Bergen 
• involvere formelt valde brukarrepresentantar som sentrale aktørar i arbeidet med  

pasientsikkerheit og tenesteutvikling
• synleggjere og bygge brukarane sin kompetanse 
• integrere brukarerfaringar i opplæring av medarbeidarar
• trene medarbeidarar i klinisk kommunikasjon 

Delmål I
Helse Bergen skal ta i bruk pasientrapporterte data på system- og fagnivå for å sikre  
auka brukarmedverknad 

blir oppnådd gjennom å:
• systematisk ta i bruk resultat frå brukarerfaringsundersøkingar i forbetringsarbeid
• vidareutvikle system og rutinar for oppfølging av pasientrapporterte data 
• auka bruk av pasientrapporterte data i forsking
• utvikle kvalitetsindikatorar innanfor pasientrapporterte data
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5 IMPLEMENTERING
Denne strategien er først og fremst eit leiarverktøy som skal gi retning for kompetanse- og strategi-
arbeidet i føretaket. Leiarane er sentrale og ansvarlege for å implementere tiltaka. Endring av praksis 
er avhengig av ein god plan for implementering. Vidare operasjonalisering tar utganspunkt i at alle 
involverte kjenner strategien og ser ein samanheng i korleis eigen innsats bidrar til at måla blir nådd. 

Alle aktørar må derfor mobiliserast for at måla i strategien skal realiserast. Innhaldet i strategien er 
her visualisert i ei matrise der innsatsområde, mål og tiltak blir knytt til dei viktigaste aktørane: 

Målgrupper/aktørar
Innsatsområde Framtidas 

 leiar/ leiing
Framtidas 
 pasient

Framtidas  
medarbeidar

Framtidas  
organisasjon

1.Læring, utvikling og forsking

2.Rekruttere og behalde medarbeidarar

3.Brukarmedverknad

4.Kapasitet og oppgåveløysing 

5.Samhandling

Med tanke på det langsiktige perspektivet i strategien er det utarbeidd ein handlingsplan der tiltak blir 
prioritert, operasjonalisert og sett i samanheng med dei andre strategiane i føretaket. Handlingsplanen 
vil bli revidert jamleg og skal tydeleggjere oppfølgingspunkt på føretak og einingsnivå. Tiltaka skal 
innarbeidast i langtidsplan og langtidsbudsjett. 

SAMHANDLING

Samhandling omhandlar planlegging, koordinering og gjennomføring av tenester på tvers av fag, 
einingar, organisasjonar og avgjerdsnivå. Å sikre berekraftige helsetenester i framtida stiller krav til 
samhandling mellom pasientar/pårørande, helsepersonell, mellom ulike einingar i føretaket og mellom 
Helse Bergen og eksterne samhandlingsaktørar. God kommunikasjon og verdige møte er føresetnadar 
for god samhandling og kvalitet i møtet med pasient og pårørande skapar handlingsrom. Innanfor 
dette innsatsområdet har vi valt å fokusere på utfordringar knytta til dei pasientar som har behov for 
koordinerte tenester på tvers av somatikk, rus og psykisk helsevern. 

Overordna mål
Helse Bergen skal vere gode på kompetansedeling og samhandling på tvers av 
avdelings- og profesjonsgrenser og vere ein attraktiv og tydeleg samarbeidspart  
for relevante eksterne aktørar.

Delmål M
Helse Bergen skal saman med kommunane vidareutvikle modellar for og innhald i gjensidig  
kompetanseutveksling 

blir oppnådd gjennom å: 
• tydeleggjere roller, ansvar og kompetansebehov på tvers av behandlingsnivå ved hjelp av 

pasientforløp
• utvikle og implementere felles opplæring og utdanning for medarbeidarar i kommune og føretak
• utvikle optimale arenaer, fysiske og virtuelle, for utveksling av idear og kunnskap og i tillegg  

evaluere effekt 
• evaluere dagens hospiteringsordningar og invitere kommunar til utvikling av nye innovative løysingar

Delmål N
Medarbeidarar skal ha samhandlings- og relasjonskompetanse som sikrar god kommunikasjon med 
kollegaer og pasientar og pårørande

blir oppnådd gjennom å:
• bygge kompetanse på kommunikasjon og etikk 
• trene team i praksisnære situasjonar
• gi god opplæring i bruk av digitalt kommunikasjonsverktøy og utnytte moglegheitene som ligg i 

desse verktøya
• auke kompetanse knytta til målretta pasientdokumentasjon og bruk av tverrfaglege dokumenta-

sjonsverktøy 

Delmål O 
Helse Bergen skal sikre rett kompetanse for å ivareta pasientar med behov for tenester på tvers av 
rus, psykiatri og somatikk 

blir oppnådd gjennom å:
• sikre moglegheita for deling av nødvendig kunnskap om heilskapsbilde av pasienten 
• initiere forsking og utviklingsprosjekt knytta til samhandling om pasientgruppene
• bygge kompetanse i somatiske einingar i handtering av pasientar med utagerande åtferd 
• prioritere vidareutdanning innanfor rus og psykisk helsevern for helsepersonell i relevante  

somatiske avdelingar
• ta i bruk behandlingsplanar i samhandling om denne pasientgruppa og utgreie internt  

kompetanseprogram (rus, psykiatri og somatikk) for tilsette i Helse Bergen
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