
Pasientsikkerhetskonferansen spor F24

Helga Katharina Haug, avdelingsdirektør 

Kompetanse –
en forutsetning for 
god pasientsikkerhet



Kompetanseløft 2025 skal bidra til en 
faglig sterk tjeneste, og sikre at den 
kommunale helse- og omsorgs-
tjenesten og den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten har tilstrekkelig 
og kompetent bemanning 

Prop. 1 S (2020-2021)

Målsetning med K2025 



Rekruttere, beholde og 
utvikle personell

Brukermedvirkning, 
tjenesteutvikling og 

tverrfaglig samarbeid

Kommunal sektor som 
forskningsaktører, 
fagutviklings- og 
opplæringsarena

Ledelse, samhandling og 
planlegging

Strategiområdene i K2025



Sesjonens agenda

Klokkeslett Emne

10.15-10.25 Oppstart av dagens sesjon 

10:25-10:35 Kompetansebygging som driver av forbedringskultur v/ Lovisenberg Omsorg

10:35-10:45 Kompetanseheving - Erfaringer fra Flekkefjord kommune

10:45-10:50
Diskuter med personen ved siden av deg 
- hvilke refleksjoner gjør du deg fra eget ståsted rundt det som er sagt? 

10:50-11:25 Dialog i paneldebatt

11:25-11:30 Avslutning



Våre innledere



Har du et spørsmål?

Gå til www.menti.com 
Kode 3917 5301

Til dagens paneldebatt 



1.innlegg



F 24_Presentasjon Lovisenberg Omsorg

Kompetansebygging som driver av 
forbedringskultur. Utvikling av 
forbedringsnettverk v/10 sykehjem

Linda Brørs og Stephan Ore

Kilde: foredragsholders eget bilde



• 798 døgnplasser, 91 dagsenter plasser ca. 1900 ansatte

Lovisenberg Omsorg

Fagerborghjemmet

Rødtvet sykehjem

Marie Treschow sykehjem

66 plasser
9 dag

58 
senger

58 plasser
17 dag

Paulus sykehjem

Smestadhjemmet

Maribu sykehjem

Cathinka Guldberg-senteret

55 senger
12 dag

127 plasser
23 dag

Romsås sykehjem

38 plasser 92 plasser

93 plasser

46 plasser

St.Hanshaugen

85 plasser
15 dag

Sofienberghjemmet

85 plasser
13 dag

108 plasser
14 dag



Funksjoner og oppgaver i forbedringsnettverket i Lovisenberg Omsorg

Veiledere
- forbedringsstøtte sentralt og lokalt

Forbedringsteam i frontlinjen
- navet i forbedringsarbeidet

Ledelse
- Prioritere og etterspørre



• Robust struktur for forbedringsarbeid gjennom kompetanseheving
• Heldags kurs til alle team-medlemmene, kvalitet- og 

fagutviklingssykepleiere og ledere
• Times kurs til alle ansatte

• Kulturbygging krever vedvarenhet
• Veiledning hver 8. uke av teamene in citu
• Læring på tvers i eksisterende møter og fagnettverk
• Visualisering av resultater: virksomhetsstyring, med nye KPI´er driver 

forbedringsprosessen

Kompetanseheving nødvendig for kulturendring



Noen elementer fra heldagskurset i forbedringsarbeid

Mr. Potatohead challenge

• Alle teamene går hjem med et nesten ferdig forbedringsprosjekt!



Snakk om forbedring!

• Selvevaluering av arbeidskultur og ledelse
• Monitorere effekt av forbedringsarbeid

Helsedirektoratet



Resiliens i helsevesenet og Pasientsikkerhet-II 

©Erik Hollnagel, 2019 



Prosjekt: resultatoppfølging i utvidet KPI og tilførsel av diagram



Prosjekt: forkorte tiden fra innkomst til første fysio-/ergo-vurdering



• Enklere i bruk
• Stemmer med de kliniske 

vurderingene
• Motiverende

Våre erfaringer med bytte fra MNA til MST



• Tidsbesparende
• Gjennomførbart
• Gir rom for tiltak

Våre erfaringer med bytte fra MNA til MST



Kilde internett; nettsiden Goalcast. Tilgjengelig: https://www.goalcast.com/second-chances-quotes/



Takk for oss!

• Linda Brørs, 
Assisterende direktør/ Kvalitetssjef Lovisenberg Omsorg

• Stephan Ore, 
Medisinskfaglig rådgiver/ Leder av forbedringsnettverket Lovisenberg Omsorg



2.innlegg



Pasientsikkerhetskonferansen 2022
Erfaringer fra Flekkefjord kommune

Kompetanseheving 
25.11.2022

13.01.2020

Kommunalsjef Helse og velferd Inger Marethe Egeland, Flekkefjord kommune



• Resultat  - utvikling de siste 8 årene (2015-2022)
• Erfaringer – formulert som 8 «tips» 

Erfaringer fra Flekkefjord kommune

1/9/2023 24



Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: Økning fra 59,32% i 2015 til 
80,44% i 2022
Alle «faggrupper» har økt stillingsstørrelse.

8 år med strategisk kompetanseplanlegging

1/9/2023 25

Tabell 3.3.1 2015 2022
ant. 
Ansatte

ant. 
Årsverk Gj. St. % ant. 

Ansatte
Antall 
Årsverk Gj. St. %

Ufaglært 143 56,2 39,30 % 53 28 52,83 %
Helsefagarbeider 212 131 61,79 % 194 158,88 81,90 %
Høyskole 34 26,5 77,94 % 38 31,64 83,26 %
Fysio 12 8,1 67,50 % 8 7,5 93,75 %
Ergo 2 1 50,00 % 3 3 100,00 %
Annet 12 7,8 65,00 % 7 3,43 49,00 %
Sykepleier 55 42,8 77,82 % 60 54,25 90,42 %
Vernepleier 18 16,1 89,44 % 38 35,68 93,89 %
Psykolog 0 0 0,00 % 1 1 100,00 %
Totalt 488 289,5 59,32 % 402 323,38 80,44 %



- Vær tydelig på hvor vi skal 
- Forankre plan og strategi politisk
- Sett SMARTE resultat- og effektmål i planer og strategier
- Etterspør resultat og feir underveis 

Tips 1– Sett retning

1/9/2023 26



Årshjul som setter planlegging, oppfordring, søknad og 
prioritering i system
- Vurdering av kompetansebehov og rullering av strategi
- Oppfordring til kompetanseheving sendes ALLE ansatte
- Dialog mellom leder og ansatt 
- Søknad kompetanseløft midler
Se helheten: 

Tips 2– Jobb systematisk og se helheten

1/9/2023 27

Ledelse

Kompetans
e

HeltidInkludere

Rekrutter
e



• Turnus som verktøy for økt heltid
- Langvakter
- Årsturnus
- «Grønne vakter»

Heltidskultur = økt kontinuitet og bedre kvalitet
økt nærvær og bedre arbeidsmiljø

Tips 3: Bygg heltidskultur

1/9/2023 28



• Vi kan ikke satse på rekruttering alene 
• Koster mye å rekruttere og lære opp nye
• De som har jobb i dag blir gjerne værende i kommunen
• Betyr mye for den enkelte å bli «sett» og «satset på»

• Samle kompetanse og oppgaver i en sentral funksjon:
- Rekruttering
- Individuell oppfølging – fagbrev på jobben
- Ansvar for lærlinger og «Fra lærling til fast ansatt» 
- Koordinerer praksis for elever og studenter 

Tips 4– Sats på å videreutvikle ansatte man 
har

1/9/2023 29



- Assistentene har mange kjempeviktige oppgaver 
- Organisert i egne team i sykehjem– ansvar for renhold og 

hjelp i måltider 
- Viktig med god ledelse og store stillinger 
- Bygg kompetanse blant assistenter – herunder smittevern og 

fagbrev renhold
- Flinke assistenter i store stillinger tar fagbrev på jobb – de 

blir kjempedyktige helsefagarbeidere

Tips 5: Ikke glem assistentene 

1/9/2023 30



Vår største ansatt gruppe (48%) 
Dyktige og dedikerte fagpersoner som sikrer kontinuitet og 
kvalitet i tjenestene. 

Helsefagarbeidere som er trygge faglig tar ansvar og «vokser 
med det»
- Prosjekt med USHT Agder - observasjonskompetanse
- Etter og videreutdanning fagskole (flere sammen)

- Psykisk helse, lindring, positiv atferdsstøtte, klinisk vurd. komp o.l

Tips 6: Hev kompetansen til 
helsefagarbeidere og gi dem ansvar 

1/9/2023 31



FØR: 
Alltid ledige sykepleie stillinger 
Sykepleier i avdeling (sykehjem) og i ulike  hjemmesykepleie 
distrikt 
Sykepleier gjorde mange oppgaver 

Omorganiserte – samlet sykepleier i egne team

NÅ:
Stillinger besatt – attraktivt med fagmiljø
Sykepleiere gjør sykepleieoppgaver 
Får bruke etter- og videreutd. kompetanse

Tips 7 - Organiser fagkompetanse i team

1/9/2023 32



Fra 43 ledere (22,4 årsv.) - til 19 ledere + 2 i stab (21 årsv.)
Fra delt ansvar – til ansvar for «penger, fag og folk
Fra spillende trener og administrator til Leder 

Lederutdanning modul- og samlingsbasert lokalt sammen med 
sykehus og nabokommuner 

Praksisnært og nyttig 
Felles forståelse og kultur

Tips 8: Sats på ledelse

1/9/2023 33



• Oppgaveglidning – lege- sykepleier-helsefagarbeider-
assistent

• Sikre størst mulig nærvær – sykefravær på over 10%
• Redusere bruk av vikarbyrå 

Fokus fremover

1/9/2023 34

Vikarbyråbruk gjenspeiler 
rekrutteringsutfordringer, 
permisjoner og 
sykefravær, men også:

Dreining fra deltid til heltid 
- store stillinger gir færre til 
å ta ekstravakter

Krav til kompetanse – ikke 
mulig å ha ufaglærte 
vikarer



Årlig oppfordringsskriv som sendes alle 
ansatte

1/9/2023 35



Diskuter med personen ved siden av deg

Hvilke refleksjoner gjør du deg fra 

eget ståsted rundt det som er sagt? 

Gå til www.menti.com 
Kode 3917 5301



Paneldebatt i dialog med salen

Kommunalsjef Inger Marethe Egeland, Flekkefjord kommune

Seniorrådgiver Stephan Ore, Lovisenberg Omsorg 

Professor Bjørn Erik Mørk, BI 

Gå til www.menti.com 
Kode 3917 5301
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