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Kapittel 1 Innledning 
 

1.1. Sammendrag 
 
Strategisk kompetanseplan er utarbeidet for virksomhet Helse i Nannestad 
kommune.  
Revisjon av planen er gjort av ledergruppa i virksomhet Helse:  

 Trude H. Westerberg, virksomhetsleder Helse  
 Marianne Hansveen, enhetsleder Nannestad sykehjem avd. 2 Midt 
 Ingunn R. Edseth, enhetsleder Nannestad sykehjem avd. 1 Midt 
 Cathrine Stenbrenden, enhetsleder Nannestad sykehjem avd. 1 Øst 
 Gerd Eikemo, enhetsleder Nannestad sykehjem avd. 2 Øst 
 Nina Lyshaug, enhetsleder Hjemmesykepleien 
 Ingrun Nordengen, enhetsleder Rehabilitering/dagaktiviteter/praktisk 

bistand 
 Lars Løken, enhetsleder Servicefunksjoner 

 
Kompetansestrategien beskriver hvordan virksomheten skal sikre 
kompetansebehovene man har, ut i fra både nasjonale og lokale krav og 
målsettinger. Videre hva som er prioriterte satsingsområder, og hvilke tiltak man 
skal satse på i videre kompetansearbeid. 
 
Tiltakene er knyttet til: 

 Anskaffe kompetanse (gjennom rekruttering, samarbeid med andre) 
 Utvikle kompetanse (gjennom læring hos medarbeiderne)  
 Mobilisere kompetanse (hva kan mobiliseres bedre hos 

medarbeiderne) 
 
Som metode i kompetanseanalysen har man gjort en SWOT-analyse. I analysen 
har man valgt ut sentrale målsettinger for virksomhet Helse og sett på hva slags 
kompetanse som er viktig for å nå disse målene. Videre har man sett på sterke og 
svake sider i nåtid, samt muligheter og utfordringer i fremtiden, og hva det betyr for 
kompetanseutviklingen i virksomheten. 
 
Prioriterte områder i planperioden er:  

 Kompetente medarbeidere 
 Rekruttering 
 Etisk refleksjon 
 Brukermedvirkning 

 
Vedlegg 1 er rapport fra kompetansekartleggingen som ble gjennomført i mai/juni 
2018, med oversikt over årsverk og kompetanse pr. enhet, og en sammenligning 
av tall for nasjonale kvalitetsindikatorer for kompetanse. 
 
Vedlegg 2 er siste oppdaterte opplæringsplan, med oversikt over planlagte 
opplæringstiltak, med tidspunkt for gjennomføring og hvem som har ansvar (denne 
oppdateres fortløpende gjennom året ut fra behov). 
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1.2 Planens omfang og oppbygning 
 
Kompetanseplan for virksomhet Helse innbefatter følgende tjenesteområder: 

 Sykehjemmet 
 Hjemmesykepleien 
 Rehabilitering, dagaktiviteter og praktisk bistand 
 Servicefunksjonene 

 
 

 VIRKSOMHET HELSE 
 
 

 
 
 
Oppbygning av planen 
 
Kompetanseplanen skal være et verktøy i strategisk kompetansestyring for 
virksomhet Helse.  Verktøyet består av to deler, en strategisk kompetanseplan som 
viser den langsiktige strategien for kompetanseutviklingen (4-årig), og en felles 
opplæringsplan (handlingsplan) som evalueres/justeres løpende og minimum årlig. 
I tillegg skal det foreligge en opplæringsplan for nyansatte på hver enhet. 
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Kapittel 2 Kompetanseplanens forankring, ambisjoner og forvaltning 
 

2.1 Forankring av kompetanseplanarbeidet 
 
Forankring hos tillitsvalgte og verneombud  
 
Planarbeidet er informert om i lokale AMT-møter med tillitsvalgte og verneombud, 
og utkast til revidert plan er sendt til høring hos disse.  
Alle ansatte har hatt muligheter til å komme med innspill til planen gjennom møter i 
enhetene. 
Revidert plan vil tas opp i AMT-møte 4.desember 2018, som er etter politisk 
behandling. 
 
Politisk forankring  
 
Politisk er tidligere kompetanseplan forankret i Helse- og omsorgsutvalget. 
Revidert plan skal opp til behandling i Helse- og omsorgsutvalget 30.oktober 2018. 
 
Forankring i ledelsen  
 
Prosjektgruppe som ble etablert i forbindelse utarbeidelse av forrige plan var 
utnevnt av Rådmannen. Arbeidsgruppe for revisjon av planen er utnevnt av 
virksomhetsleder Helse, og informert om til Rådmannen. Planen er dermed 
forankret i ledelsen i kommunen og i virksomhet Helse. 
 

2.2 Ambisjoner for kompetanseplanarbeidet 
 
Den overordnede ambisjonen med den strategiske kompetanseplanen er at den 
skal være et godt verktøy i arbeidet med prioritering og tilrettelegging av tiltak for å 
heve og holde ved like de ansattes kompetanse. Det vil igjen kunne gi brukerne 
gode helhetlige tjenester. Samtidig bør det bli enklere å rekruttere fagpersoner til 
tjenestene.  
 

2.3 Forvaltning av kompetanseplanarbeidet  
 
Strategisk kompetanseplan  
 
Kompetanseplanarbeidet skal forvaltes av ledergruppa i virksomhet Helse.  
Ledergruppa gjennomgår status i kompetanseplanarbeidet 2 ganger årlig (i 
forbindelse med oppfølging av virksomhetsplan): 

 Evaluering av strategisk kompetanseplan 
 Kompetanseanalyse 
 Kompetansekartlegging 
 Prioriteringer/endringer 
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Dette arbeidet er grunnlag for videre satsning i kompetansearbeidet, og hvilke mål 
og tiltak som prioriteres. 
 
Felles opplæringsplan 
 
En arbeidsgruppe bestående av to enhetsledere fra virksomhet Helse og 
virksomhetsleder for Støttetjenesten, utarbeider en felles opplæringsplan for begge 
virksomheten. Gruppa møtes to ganger årlig.  
Utgangspunktet for opplæringsplanen er de mål, utfordringer og kompetansebehov 
som er identifisert i strategisk kompetanseplan. Opplæringsplanen danner også 
grunnlag for søknad om midler og rapporteringer til Fylkesmannen. 
 
Lokale opplæringsplaner 
 
Det lages i tillegg lokale opplæringsplaner (enhetsvis) ut fra hva som er særskilte 
behov i den enkelte enheten.  
 
Skjematisk fremstilling av arbeidsfordeling 
 
Ansvar for utarbeiding  Navn på plan 
 

Ledergruppe 
virksomhet Helse

Strategisk 
kompetanseplan 
for virksomhet 

Helse
 

Arbeidsgruppe fra 
Helse og 

Støttetjenesten
Felles 

opplæringsplan

 

Arbeidsgruppe fra 
Helse og 

Støttetjenesten
Felles 

opplæringsplan

 

Enhetsledere Enhetenes lokale 
opplæringsplaner
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Kapittel 3 Overordnede mål fra kommuneplaner og styrings 
dokumenter 
 

3.1 Grunnlags– og referansedokumenter 
 
Nasjonale planer og føringer 
 

 Kompetanseløft 2020: «Nasjonale strategier for rekruttering, 
kompetanseheving og fagutvikling i kommunale helse- og 
omsorgstjenester» 

 Meld.st. 25: «Mestring, mulighet og mening» 
 Medl.st. 26: «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet» 
 Omsorg 2020: Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 
 Meld.st. 15: «Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre» 
 Medl.st. 6: «Kvalitet og pasientsikkerhet 2017-2018» 
 Demensplan 2020: «Et mer demensvennlig samfunn» 
 NOU 2017:16: «På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende» 
 Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021 
 Nasjonal kreftstrategi 2013-2017: «Sammen – mot kreft» 
 HOD 2012-2015: «Forskning og innovasjon for bedre samhandling» 
 Pasientrettighetsloven  
 Lov om helsepersonell  
 Helse- og omsorgstjenesteloven  

 
Kommunale planer og lokale føringer 
 
Flere kommunale planer og samhandlingsplaner med andre kommuner gir føringer 
for virksomhet Helse.  
Ved vurdering av fremtidens kompetansebehov og utvikling av resultatmål for 
kompetanseplanen må føringene i disse planene også tas hensyn til.  
 

 Kommuneplan 2018-2035 
 Strategisk plan for virksomhet Helse 2017-2030 
 Handlingsprogram/økonomiplan 2019-2022 
 Handlingsplan Digitale Gardermoen IKS 
 Omsorgsplan 2014-2026 
 Virksomhetsplan for Helse (årlig) 
 Demensplan 2017-2020 
 Plan «Hjemmetid – en planlagt hjemmedød» 2018 
 Sektorplan for kosthold og ernæring «Ernæring og matglede» 2018 
 Boligsosial handlingsplan 2018 
 Handlingsplan for temaplan Rus/psykisk helse 2017-2020 
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3.2 Nasjonale strategier for rekruttering, kompetanseheving og 
fagutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester (Kompetanseløft 
2020) 
 
«Med Samhandlingsreformen ble nytt ansvar og mange oppgaver overført fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene. Behovet for kompetanseutvikling, bedre 
styring og planlegging i kommunene blir enda viktigere slik at kommunene kan 
møte nåværende og framtidige behov med forsvarlige og effektive tjenester. 
 
Kompetanseutvikling vil dreie seg om både å løfte kunnskapsnivået i sektoren 
generelt, f.eks. gjennom å redusere andelen ufaglærte og bidra til at alle grupper 
ansatte får tilbud om kompetanseheving gjennom kurs og videreutdanninger. Ikke 
minst vil det være et økende behov for høyere og mer spesialisert kompetanse, 
f.eks. helsepersonell med utdanninger på master- og doktorgradsnivå. Det vil også 
være behov for personell med nye kombinasjoner av kompetanse, f.eks. personell 
som kombinerer teknologi- og helsefag, personell som kombinerer organisasjons- 
og helsefag, og det vil være økt behov for personell med kompetanse i å jobbe 
teambasert og tverrfaglig. 
 
Det stilles økende krav om at helse- og omsorgstjenestene i kommunene skal 
være kunnskapsbasert og være forankret i forskning. Dette krever at kommunene 
inngår samarbeid med forskningsmiljøer. 
 
I den kommunale helsesektoren arbeider en stor andel av de ansatte deltid. Det 
har lenge vært et mål om å redusere omfanget av deltidsarbeid. Deltidsarbeid betyr 
at man får færre årsverk ut av antallet som utdannes. Deltidsarbeid skyldes flere 
ting: At det ikke tilbudt et tilstrekkelig antall hele stillinger, ufrivillig deltid, eller 
frivillig deltid for å kombinere jobb og andre forpliktelser.» 
 
K2020 består av seks politisk vedtatte strategier: 

1. Sikre god rekruttering og stabil bemanning av helse- og sosialfaglig 
personell. 

2. Sikre at grunn- og videreutdanningene har god kvalitet og er tilpasset 
tjenestenes behov. 

3. Øke kompetansen hos de ansatte med mål om styrket forskning, 
innovasjon og kunnskapsbasert praksis. 

4. Legge til rette for tjenesteutvikling, teamarbeid og innovasjon. 
5. Bidra til god praksis, faglig utvikling, større faglig bredde og 

kunnskapsspredning. 
6. Bidra til bedre ledelse gjennom målrettet satsning på økt kompetanse 

for ledere. 
 
 

3.3 Kommuneplanen (samfunnsdel) 2018-2035 
 
Politisk ledelse har lagt føringer for hvilke fokusområder som skal være styrende 
for kommunens virksomheter med vekt på samhandling til innbyggernes beste. 
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Fokusområder 
 

1. Folkehelse – forebygging og tjenester 
2. Oppvekst 
3. Befolkningsvekst og samfunnsutvikling 
4. Miljø – energi – natur 
5. Regional samhandling og muligheter 
6. Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi 

 
3.4 Strategisk plan for virksomhet Helse 2017-2030 
 
Viktige mål og hensyn 
 
Nannestad kommunes mål er at alle innbyggere skal ha tilgang til gode tjenester 
tilpasset den enkeltes livssituasjon og behov hvor det pekes på disse 
suksessfaktorene: Tidlig innsats, frigjøre ressurser til opptrening og mestring, 
tilpasset omsorgstilbud, trygge boliger, vennskap og trygghet, nettverksbygging, 
samhandling med frivilligheten og hverdagsrehabilitering. 
 

 Helse- og omsorgstjenester skal planlegges og gjennomføres med 
fokus på brukernes ressurser. 

 Tjenestetilbudet skal være helhetlig, samordnet og fleksibelt. 
 Tjenestetilbudet gir trygghet og tillit hos den enkelte ved å gi riktig 

hjelp til rett tid (bruke omsorgstrappa fullt ut): 
o Aktiv bruk av korttidsplasser i sykehjem. 
o Godt tilbud av omsorgsboliger, herunder også bemannede 

omsorgsboliger. 
o Satsning på hjemmebaserte tjenester. 
o Satsning på helse- og mestringsfremmende tiltak og 

rehabilitering. 
o Klare kriterier for tildeling av langtidsplass i sykehjem (jfr. lokal 

forskrift). 
 Ansatte i helse skal ha riktig kompetanse og det skal arbeides 

systematisk med kompetanseheving av alle ansatte for å møte nye 
behov. 

 Virksomhet Helse skal planlegge å kvalitetssikre tjenestetilbudet i 
tråd med befolkningens utvikling og tjenestebehov. 

 
3.5 Personalpolitiske hovedmål  
 
Fire viktige mål for kommunens personalpolitikk er: 

 Beholde 
 Utvikle 
 Rekruttere 
 Benytte 
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Beholde
Høyere stillingsbrøker, 

sykefraværsoppfølging, beholde 
fagpersonell i konkurranse med andre, 

nyansattoppfølging, årlige 
medarbeidersamtaler

Utvikle
Skape en lærende organisasjon, legge til 

rette for relevant videreutdanning, 
utvikle og gjennomføre kurs både internt 

og eksternt, delta i læringsnettverk, 
skape arenaer for kompetansedeling

Rekruttere
Ansette personell med utdanning, 

kompetanse og motivasjon som kreves 
for stillingen, og som er nødvendig for å 

kunne gi brukerne gode helhetlige 
tjenester. 

Benytte
Organisere arbeidet slik at eksisterende 

kompetanse kan benyttes av hele 
organisasjonen og brukes best mulig, 

samtidig som ansatte skal få anvendt sin 
kompetanse. 

 
 
 
 
 
Virksomhet Helse har på bakgrunn av hovedmålene for personalpolitikk utledet 
følgende hovedmål for kompetanseplanen:  
 

Sikre nødvendig kompetanse på rett plass til rett tid! 
 

Gjennom hovedmålet ønsker vi å oppnå følgende kvalitetsmål:  
 Vi gir våre brukere helhetlige tjenester  
 Vi er en lærende organisasjon  
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Kapittel 4 Kompetansebegrepet 
 
4.1 Hva er kompetanse? 
 
Det er avgjørende å ha god forståelse av hva kompetanse er, og hvordan det er en 
ressurs i organisasjonen: 
 

 Kompetanse handler om ”å være i stand til”. 
 Kompetanse reflekterer totalpotensialet en person har – for å yte og 

utvikle seg. 
 Kompetanse er ikke en egenskap, men må sees i forhold til 

situasjoner, mål og krav. 
 Kompetanse egner seg ikke så godt for lagring, men får verdi 

gjennom å bli brukt. 
 Byggesteinene i kompetanse er kunnskaper, ferdigheter, evner og 

holdninger. 
 Kunnskaper er ofte overfokusert i kompetansearbeid, mens 

holdninger er underfokusert. 
 Holdninger kan være helt avgjørende for om man er i stand til å være 

med på endringer, handle riktig, se ut over sine egne oppgaver og 
samhandle med andre. 

 Den mest verdifulle kompetansen er ”taus”, dvs. vanskelig å måle og 
sette ord på. 

 Realkompetanse består av formell kompetanse (basert på utdanning) 
og uformell kompetanse (basert på erfaring). 

 Uansett hvilke former for kompetanse vi snakker om, er det viktig å 
konkretisere hva de innebærer. 

 Organisasjoner får tilgang til kompetanse gjennom sine 
medarbeidere. 

 Systemer, rutiner og databaser er ikke kompetanse, men virkemidler 
for å bruke kompetanse og tilrettelegge for utvikling og 
kvalitetssikring. 

(kilde: ks.no) 
 
Vi velger å bruke Linda Lai sin definisjon av kompetanse i arbeidet med strategisk 
kompetanseplan: 
”Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som 
gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og 
mål.”        (Linda Lai, 1997) 
 
4.2 Kunnskap 
 

 Teoretisk kunnskap dreier seg om å vite at, vite om og vite hvorfor.  
 Praktisk kunnskap dreier seg om å vite hvordan å kunne gjøre det.  
 Erfaringskunnskap er individuell og opplevd kunnskap.  

 
Kunnskap må kombineres med evne og vilje til å gjøre en god jobb. 



12 

 
4.3 Kompetansekomponenter og kompetanseformer 
 

Kompetanseformer Kompetanse-
komponenter  
(byggestener) 

Faglig Ledermessig Personlig Sosial 

K
un

ns
ka

pe
r Vite at, 

innsikt, 
antakelser 

F.eks. 
medisinsk, 
pleiefaglig 

F.eks. innsikt i 
motivasjons-
teori 

F.eks.  
innsikt i 
selvledelses-
teori, 
selvinnsikt 

F.eks.  
innsikt i 
konflikt-
håndtering 

Fe
rd

ig
he

te
r Kunne gjøre 

i praksis 
F.eks. 
analysere 
brukers 
behov 

F.eks. 
motivere, vise 
tillit, ta 
beslutninger 

F.eks. 
utholdenhet, 
gjennom-
føringskraft 

F.eks. 
samarbeids-
evner, skape 
tillit hos andre 

Ev
ne

r 

Personlige 
egenskaper 
og talenter 

F.eks. 
analytisk, 
over-
bevisende 

F.eks. 
troverdighet, 
naturlig 
autoritet 

F.eks. 
nøyaktighet, 
grundighet, 
plan-
messighet 

F.eks. 
omgjengelig-
het, 
troverdighet 

H
ol

dn
in

ge
r 

Meninger, 
tro, vilje, 
innstilling 

F.eks. indre 
motivasjon, 
vilje til å 
følge regler 

F.eks. syn på 
organisa-
sjonen, grad 
av tillit til 
ansatte 

F.eks. 
ansvars-
følelse, 
lojalitet 

F.eks. etisk 
bevissthet, 
giverglede 

           Linda Lai, Handelshøyskolen BI (2012) 
 
4.4 Verdier og holdninger 
 
Holdninger er personlige og profesjonelle verdier som ligger til grunn for våre 
handlinger.  
 
Nannestad kommune har utarbeidet en verdiplakat som skal være et felles 
verdigrunnlag for de ansatte i kommunen. 

 Grunnsyn på arbeidet: Alt arbeid i Nannestad kommune skal ha 
brukeren i fokus. 

 Respekt: Alle skal omgås hverandre med respekt og omtanke. 
 Lojalitet: Alle skal lojalt medvirke til å nå fastsatte mål og vedtak. 
 Samarbeid: Alle har ansvar for å samarbeide til brukernes beste. 
 Medvirkning: Enhver har ansvar for å vise engasjement og utføre 

oppgaver på et høyt faglig nivå. 
 Brukermedvirkning: Dette er vesentlig for å ivareta den 

grunnleggende etikken for god tjenesteproduksjon. For å sikre dette 
må de ansatte på alle nivåer bidra aktivt til at brukermedvirkningen 
blir reell, konkret og dokumentert. 
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Kapittel 5 Kompetanseanalyse 
 
5.1 Utfordringsbildet  
 
Nasjonale myndigheter peker på følgende hovedutfordringer: 

 At det blir flere brukere med nedsatt fysisk eller psykisk 
funksjonsevne. 

 At det blir flere eldre kombinert med en knapphet på tjenesteytere. 
 At det trengs bedre medisinsk tverrfaglig samarbeid for å sikre 

koordinerte tjenester. 
 At det er behov for å forebygge og begrense mer- og behandle 

mindre. 
 At det legges mer vekt på aktivitet i omsorg og på å møte 

psykososiale behov. 
 
Den kommunale helse- og omsorgstjenesten står overfor kompetanse- og 
personellmessige utfordringer som har betydning for både kapasitet og kvalitet på 
tjenestetilbudet. Utfordringene dreier seg både om å få nok arbeidskraft og at 
arbeidskraften har riktig kompetanse.  
 
5.2 Kompetanseanalyse  
 
I forbindelse med evaluering av strategisk kompetanseplan må det gjøres en 
kompetanseanalyse og kompetansekartlegging for å identifisere hva virksomheten 
har behov for av kompetanse, hvilke kompetanseressursene man har, og hvilke 
muligheter og utfordringer man står overfor.  
 
For å sikre at kompetansetiltakene er utarbeidet i samsvar med hovedmålene i  
kompetanseplanen, at tiltakene ikke blir tilfeldige, men settes inn der behovet er 
størst, må opplæringsplanene utarbeides i forhold til de behov som analysene 
avdekker. Kompetansebehovene må skisseres på kort og lang sikt og prioriteres 
for neste periode. Kompetanseanalysen må oppdateres årlig. 
 
En SWOT-analyse er en analysemetode som brukes ved strategisk planlegging av 
en organisasjons egne sterke og svake sider, og til identifisering av eventuelle 
problemer og muligheter som kan påvirke utviklingen i organisasjonen. 
 
5.3 Resultat av kompetansekartlegging og SWOT-analyse 
 
Kompetansekartlegging i virksomhet Helse 
 
Samhandlingsreformen har gitt økte og endrede oppgaver til kommunen. Stadig 
mer komplekse helse- og omsorgstjenester skal ytes i kommunehelsetjenesten, og 
mange pasienter har sammensatte behov. For at kommunen skal kunne ta i mot 
pasienter fra sykehus, så kreves det høyere kompetanse og bredere klinisk 
kompetanse. Samtidig skal det legges til rette for at flere kan motta helse- og 
omsorgstjenester i eget hjem i stedet for institusjonsinnleggelse. 
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Det ble gjennomført en kompetansekartlegging i alle enhetene i virksomhet Helse i 
juni 2018. Virksomheten har i dag god dekning av ansatte med fagutdanning innen 
helse- og omsorg, nesten 82 % av årsverkene, fordelt med om lag halvparten med 
ansatte som har høyskoleutdanning og halvparten med fagutdanning fra 
videregående skole. Dette ligger godt over landsgjennomsnitt og tall for Akershus 
fylke. 
 
Likevel er det utfordringer knyttet til det fremtidige behovet for personell med 
fagkompetanse, og det er særlig vanskelig å rekruttere ansatte med 
fagkompetanse til enkelte stillinger. Dette gjelder spesielt rekruttering til 
deltidsstillinger. Virksomheten har i dag nesten 64 % av de ansatte i 
deltidsstillinger. Mest utfordringer er knyttet til rekruttering av fagpersonell til 
vakante småstillinger i helgene.  
 
Resultatene av kartleggingen av kompetansebeholdningen i virksomheten, 
sammen med statistikk, er oppsummert i eget vedlegg. 
 
SWOT-analyse i virksomhet Helse 
 
Det ble gjennomført SWOT-analyser i de ulike enhetene i sykehjemmet og 
hjemmesykepleien. De ansatte har jobbet med dette i nærværsgrupper, 
personalmøter, refleksjonsmøter, gruppemøter og rapportmøter.  
 
Her kom det frem helt konkrete kompetanse- og opplæringsbehov. Dette er både 
sammenfallende og supplerende i forhold til punktene ovenfor.  
 
Analysen, inkludert opplærings-/kompetansebehovene, ble samordnet i felles 
ledermøte og oppsummert i tabellen nedenfor. 
 

Våre sterke sider nå 
 

 Godt samarbeid på tvers av grupper 
og profesjoner 

 Aldersspenn 
 Godt arbeidsmiljø 
 Trygge medarbeidere 
 Stabile medarbeidere 
 Mange med lang erfaring 
 Stabile ekstravakter 
 Mange med variert erfaring 
 “Takhøyde” 
 Deler kunnskap og erfaring med 

hverandre 
 Får lov til å ta ansvar og tar ansvar 

(myndiggjorte medarbeidere) 
 Flere ansatte med høy 

fagkompetanse/videreutdanninger 
 Har fått muligheter til 

kompetanseheving/kurs 

Våre svake sider nå 
 

 Ansatte med høy alder/nærmer seg 
pensjonsalder 

 Ikke alle er like motivert for 
videreutdanning 

 Dokumentasjonskompetanse for 
dårlig 

 For dårlige datakunnskaper  
 For lite struktur på møter  
 Kan være litt opphengt i fortida, noe 

som gjør at nye ideer ikke får 
gjennomslag  

 Ikke alltid så lett å være nyansatt 
(bli inkludert og hørt på) 

 Få mannlige ansatte 
 Samarbeid på tvers varierer noe, 

ikke  like bra overalt 
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Muligheter i omgivelsene og i 

framtida 
 

 Ledige stillinger pga. pensjon – kan 
gjøre nyansettelser med høyere 
fagkompetanse 

 Ansatte i videreutdanning og 
ressurspersoner - kan bidra positivt 
inn til kompetanseøkning i enhetene 

 Mange unge sykepleiere som 
ønsker å videreutvikle seg/ta 
videreutdanning og kurs 

 Effektivisering/omorganisering gir 
andre muligheter (flytte personell) 

 Digitalisering/velferdsteknologi/ta i 
bruk IKT – gir nye muligheter for 
endring av arbeidsprosesser og mer 
effektiv ressursbruk 

Trusler i omgivelsene og i 
framtida 

 
 Varierende sykefravær (fra veldig 

lavt til høyt) – vanskelig å styre/lite 
forutsigbart 

 Utfordrende å erstatte 
kompetansen til ansatte som går av 
med pensjon 

 Vanskelig å rekruttere nye 
fagpersoner til små stillingsbrøker 

 Turnusutfordringer knyttet til å øke 
stillinger innenfor eget budsjett 

 Outsourcing av tjenester 
(privatisering, anbud på mat, 
renhold, hjemmetjenester) kan få 
uheldige konsekvenser for 
personalet (f.eks. andre 
arbeidsoppgaver som ikke er 
faglige, flere oppgaver) 
 

 
 
Konkrete læringsbehov som kom fram etter SWOT-analyse 
 
Det fremkom en rekke konkrete læringsbehov gjennom SWOT-analysen i 
enhetene. Virksomhetens kjerneoppgaver er helse- og omsorgstjenester hos 
pasienter/brukere, og de fleste av læringsbehovene er knyttet til hvordan 
pleiepersonalet best mulig kan ivareta pasienter/brukere og gi kvalitativt gode 
tjenester. I tillegg kommer noen mer fagspesifikke behov knyttet til andre oppgaver 
i virksomheten. 
 

 Legemiddelopplæring 
 Ergonomi – forflytningsteknikk  
 Laboratoriearbeid 
 Innhold i hverdagen til pasienten (Livsglede, aktiviteter) 
 Opplæring vikarer/ferievikarer 
 Systematisk opplæring av nyansatte (spesifikke tiltak for den enkelte enhet) 
 Hjertestarterkurs 
 Førstehjelpskurs/håndtere akutte situasjoner 
 Ivareta ulike typer medisinsk/sykepleiefaglig behandling i kommunen 

(f.eks. iv-behandling, smertepumper, ulike katetre, stomier, dialyse, 
respirator) 

 Sårstell - opplæring 
 Psykiatri - utagering/vold/trusler – hvordan forebygge og håndtere  
 Demens – kommunikasjon og samhandling med pasient 
 Helserett (pasientrettigheter) 
 Dokumentasjon i pasientjournal/Cosdoc fagsystem 
 Palliasjon/kreftomsorg/hjemmedød  
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 Smittevern/hygiene 
 Tannhelse/munnstell (samarbeid med tannhelsetjenesten) 
 Ernæring (kartlegging, forebygge feil- og underernæring) 
 Personvern/ny personvernlovgivning (GDPR) 
 Tester/målinger – hvordan skal vi måle, hva skal vi måle, hva er hensikten 

med målingene?   
 Jevnlig oppdatering av prosedyrer og rutiner - ta i bruk TQM 

kvalitetssystem 
 Behov for videreutdanning/spesialutdanning - diabetes, KOLS, kreft, 

palliativ behandling/smertelindring, dialyse, forebyggende arbeid, 
eldreomsorg, sår, rehabilitering 

 Tidlig intervensjon/fange opp forverringer 
tidlig/observasjonskompetanse – spesielt i forhold til kronikergrupper 

 Kompetanseutvikling hos legetjenesten i sykehjemmet 
 Kunnskap om eldres sykdommer/geriatri 
 Pasienter med sammensatt sykdomsbilde/ funksjon – psykisk, somatisk, 

fysisk 
 Fallforebygging - vurdering av fallrisiko, treningsgrupper, 

hjemmebesøk 
 Tannhelse (samarbeid med tannhelsetjenesten) 
 Hverdagsrehabilitering - kunnskap og holdninger hos personalet som 

fremme helse og mestring hos hjemmeboende 
 Forebyggende helsearbeid (ADL/tilrettelegging/fritid/sosialt 

liv/tverrfaglig samarbeid) 
 Etikk – kommunikasjon (med pasienter, pårørende, mellom ansatte) 
 Veiledning (basiskunnskap og kompetanse til å veilede) – andre ansatte, 

studenter, elever, lærlinger, brukere/pasienter og pårørende 
 Kompetansebehov spesifikt for Servicefunksjonene: Nytt kvalitetsprogram 

for renhold (INSTA 800 Kvalitetssystem) 
 
De konkrete læringsbehovene vil bli tatt med inn i felles opplæringsplan 
(handlingsplan). 
 
5.4 Prioriterte satsningsområder for kompetansearbeidet 
 
Det må jobbes strategisk med kompetanse for å oppnå følgende: 

 Flere faglærte i forhold til hver pasient/bruker 
 Redusere andelen deltidsstillinger 
 Bedre kvalitet på tjenestene gjennom god fagkunnskap 
 Større fagmiljø  
 Høyskoleutdannede søker seg til, og blir i vår kommune 

 
I tillegg til den rent faglige kompetansen, vil det være behov for en ny type 
kompetanse som preges av økt endringsvilje og endringsevne, samhandlings- og 
koordineringskompetanse, i endringsledelse, kompetanse om endringsprosesser 
og det å få til implementering av endringer i hele virksomheten. 
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Kapittel 6 Strategier for å anskaffe, utvikle og mobilisere kompetanse 
 
6.1 Strategier for kompetanseheving 
 
Alle i ledergruppa i virksomhet Helse skal drive planmessig informasjons- og 
motiveringsarbeid ovenfor ansatte. De skal legge til rette for at de ansatte kan gis 
kvalifiserende kurs- og opplæringsmuligheter innenfor de rammer 
kompetanseplanen og budsjettet gir. 
 
Ledergruppa har ansvar for å utarbeide en oversikt over prioriterte 
kompetansehevingsområder (kurs, grunn-, videre- og etterutdanning) ut fra meldte 
behov, samt avgjøre hva slags type opplæringstiltak det skal gis økonomisk støtte 
til. 
 
Felles opplæringsplan  
 
Felles opplæringsplan for virksomhet Helse og Støttetjenesten gir en oversikt over 
felles kurs og opplæringstiltak. Dette er handlingsplanen for kompetanseutvikling, 
og skal være basert på analysen og satsingsområdene og inneholde konkrete tiltak 
for å imøtekomme kompetansekrav som kompetanseanalysen avdekker. 
 
Kravet til felles kompetansetiltak er satt med bakgrunn i organisasjonens og de 
ansattes behov for å lære andre områder å kjenne, kunnskap om hverandre, 
utveksling av kompetanse, og bedre ressursbruk.  
Felles opplæringsplan sendes alle enheter i virksomhet Helse og Støttetjenesten.  
Opplæringsplanen legges også ut på Ansattportalen. 
 
Tiltakene i fellesopplæringsplan beskrives i følgende punkter: 

 Tiltakets navn 
 Ansvarlig for tiltaket 
 Mål for tiltaket 
 Målgruppe for tiltaket (hvem skal delta) 
 Tidsrom/frist for tiltaket 
 Kursholder (hvis aktuelt) 
 Status 

 
Oppdatering av opplæringsplanen skjer jevnlig når kurs/opplæring er avholdt, og 
nye kurs/opplæring er planlagt. Opplæringsplanen er derfor et «levende 
dokument». 
 
Opplæring/interne kurs innenfor den enkelte enhet 
 
Innenfor hver enhet har enhetslederne ansvar for å utarbeide egne lokale 
opplæringsplaner. Dette gjelder opplæringsplan for nyansatte, som skal sikre og 
dokumentere at nyansatte har tilstrekkelig kompetanse til å utføre sine 
arbeidsoppgaver. 
Videre kan det gjelde spesielle rutiner, småkurs eksternt/internt, aktuelt for den 
enkelte enhet, ut fra hva som er behovet til enhver tid. 
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Den enkelte enhet har ansvar for gjennomføring av tiltakene. Hvordan dette 
organiseres og hvem som involveres bestemmes i egen enhet. 
Mange rutiner og interne kurs er likevel aktuelle for flere enheter, slik at det 
forutsettes et samarbeid mellom enhetene der det er aktuelt. 
 
Forvaltning av kompetansen 
 
Ved økonomisk støtte til utdanning/kurs skal det stilles krav om videreformidling av 
kompetanse gjennom personalmøter, samlinger, teamjobbing eller liknende.  
Ved kompetanseheving i form av grunn- og videreutdanning av ansatte, skal det 
settes opp en individuell avtale for den enkelte, som sier hvordan den økte 
kompetansen skal benyttes etter endt utdannelse.  
Når en ansatt har gjennomført utdanning som fagarbeider, høyskoleutdanning eller 
videre-/etterutdanning kan stillingen gjøres om tilsvarende utdanningen når det er 
relevant for enheten. 
 
Finansiering av opplæringstiltak - søknad om eksterne midler   
 
Det sendes samlet søknad om midler fra Kompetanseløft 2020 (kompetanse- og 
innovasjonstilskudd) til Fylkesmannen rundt 1. mars hvert år for virksomhet Helse 
og Støttetjenesten. Virksomhetsleder for Støttetjenesten er ansvarlig her. 
På møte i januar hvert år bestemmer ledergruppa i virksomhet Helse, hva og i 
hvilket omfang det skal søkes kompetansemidler til, i henhold til strategisk 
kompetanseplan og felles opplæringsplan.  
Innspill om ansatte som er i gang med eller planlegger fagutdanning, 
høyskoleutdanning, etter- og videreutdanning, formidles til virksomhetsleder for 
Støttetjenesten, som tar dette med i søknaden. 
I arbeidsgruppa som utarbeider fellesopplæringsplan for virksomhetene, drøftes 
det om det i tillegg skal søkes om midler til felleskurs/felles opplæringstiltak. 
 
Tildelte kompetansemidler blir satt på fond med eget prosjektnummer. Midlene 
fordeles til de ulike enhetene ut fra hva de rapporterer tilbake om utgifter til 
kurs/opplæring/utdanning. Regnskapet for kompetansemidlene skal godkjennes av 
revisjonen, og deretter rapporteres bruk av midlene med regnskap, til 
Fylkesmannen. Eventuelle ubrukte midler blir søkt om overført til neste år. 
 
Øvrige opplæringstiltak tas innenfor rammen av virksomhetens driftsbudsjett (felles 
kursbudsjett, vikarbudsjett) 
 
6.2 Læringsarenaer 
 
Virksomhet Helse i Nannestad kommune ønsker å være en lærende organisasjon. 
Vi ønsker dyktige og kompetente medarbeidere som er i stand til å løse de 
oppgaver de står overfor i sitt arbeid.  
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I en lærende organisasjon får de ansatte lære i fellesskap, får videreutviklet sine 
evner og blir oppmuntret til nye tankemåter. Dette er et sentralt element i 
kvalitetsutvikling. En kunnskapsbasert praksis bør prege kulturen i organisasjonen.  
 
Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for læring - man lærer mest gjennom egne 
erfaringer. Læringen skjer ved å delta i praktisk problemløsning, dele kunnskapen 
med sine kollegaer og ved å reflektere over egen praksis sammen med andre, og 
få råd og veiledning.   
 
Hensiktsmessige læringsarenaer  
 

 Samhandling med pasient/bruker: Brukermedvirkning er en 
lovfestet rett som gir reell innflytelse og anerkjennelse av brukeren 
som ekspert på egen situasjon og eget liv. 

 Fagdager/kompetansedager gir mulighet for målrettet faglig fokus 
med fordypning i aktuelle problemstillinger. Samtidig gir det mulighet 
til å jobbe med organisasjonens visjoner, verdier, mål og holdninger.  

 Refleksjon i det daglige arbeidet danner grunnlag for råd, 
veiledning og erfaringsutveksling, noe som kan føre til forbedring av 
praksis.  

 Interne møter: Gir mulighet for råd, veiledning, erfaringsutveksling 
og felles refleksjon for eksempel ved bruk av refleksjonskort. 

 Nettverk: Deltakelse i nettverk gir mulighet for veiledning, 
fordypning, samhandling på tvers, og felles refleksjon. Oppgaver i 
for- og etterkant kan også benyttes. Konkret eksempel på nettverk 
satt i drift er læringsnettverk gjennom Utviklingssenter for sykehjem 
og hjemmetjenester i Akershus, og nettverk for kreftkoordinatorer. 

 Intrakommunal undervisning: Kan ta for seg temaer som 
inkluderer ansatte på flere tjenesteområder, f.eks. 
personaloppfølging, IA-arbeid, lederopplæring, økonomi eller faglige 
spørsmål. 

 Interkommunale fagdager.  
 Hospitering: Innad i egen kommune, i samarbeidende kommuner og 

i spesialisthelsetjenesten. 
 Nettbaserte læringsplattformer: Kompetansebroen (nettportal med 

kurs, opplæringstiltak og temabaserte fagområder - samarbeid 
mellom Ahus og kommunene), ulike e-læringskurs, Nano-learning (e-
postbasert). 

 Samarbeid med utdanningsinstitusjoner: Nannestad kommune 
har samarbeidsavtale med Nannestad videregående skole og Oslo 
Met. 

 Forpliktende samarbeidsavtaler med Ahus: Iht. Meld.st. nr. 47 
Samhandlingsreformen, er det ulike samarbeidsavtaler om 
kompetanseoverføring mellom kommunene og Ahus (f.eks. 
veiledning/undervisning ved ambulerende team, innen smittevern, 
innen palliasjon). 
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Kapittel 7 Plan for evaluering av kompetansetiltakene 
 
Det er viktig å ha et vedvarende fokus på i hvilken grad de gjennomførte 
kompetansetiltakene støtter opp under virksomhetens strategiske mål og 
fokusområder. Systematisk evaluering av kompetansetiltakene vil gi grunnlag for å 
vurdere effekten av de ulike tiltakene. Effekt av læring kan være krevende å 
evaluere, fordi effektene ofte viser seg på lengre sikt, men evaluering er likevel en 
viktig del av arbeidet med kompetanseutviklingen i virksomhet Helse. 
 
Kirkpatricks evalueringsmodell er en mye brukt modell, med 4 ulike nivåer på 
evalueringer. Hvordan noe måles, sier noe om hvor mye informasjon vi kan få om 
effekten et opplæringstiltak har hatt i forhold oppsatte mål (jfr. Henrik Øhrn, HR 
Norge/KS).   
Alle opplæringstiltak evalueres ved å bruke spørsmål og evalueringsmetoder som 
skissert i tabellen nedenfor. 
De siste to nivåene gjennomføres ofte en stund etter selve opplæringen har funnet 
sted, fordi varig endring på disse to nivåene tar tid å få på plass.  
 
NIVÅ SPØRSMÅL EVALUERINGSMETODE 
Reaksjoner Hvor fornøyde var 

deltakerne med 
opplæringstiltaket? 

 Evalueringsskjema etter 
gjennomført opplæring/kurs 

 Medarbeidersamtaler 
Læring Hva slags 

kompetanse har 
medarbeiderne 
tilegnet seg som følge 
av opplæringstiltaket? 

 Observasjoner 
 Oppfølgingssamtaler 

Atferd I hvilken grad blir ny 
kompetanse brukt i 
praksis? 

 Måling av praksis før og etter 
opplæringstiltak 

Resultater  I hvilken grad har 
opplæringstiltaket gitt 
organisatorisk nytte i 
forhold til 
overordnede mål? 

 Måloppnåelse 
 Brukertilfredshet 
 Tjenestekvalitet 
 Skriftlig evaluering av et 

konkret opplæringstiltak 
 Medarbeiderundersøkelser 

(10Faktor) 
 
7.1 Evaluering av strategiske kompetansetiltak 
 
Strategisk kompetanseplan for virksomhet Helse skal gjennomgås og evalueres i 
ledergruppa to ganger årlig, og det gjøres opp en status for 
kompetanseplanarbeidet. Det skrives referat. 
 
Kompetansekartlegging og kompetanseanalyse skal utføres årlig. 
Kompetanseplanens strategiske del med fokusområder, rulleres hvert 4. år og 
fremsettes for politisk behandling. 
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7.2 Evaluering av opplæringstiltak i opplæringsplanen 
 
Når et opplæringstiltak/kurs er gjennomført må det evalueres i forhold til 
måloppnåelse.  
 
Enhetslederne skal følge opp opplæringsplanene, gjennomføre evaluering av 
opplæringstiltak, og melde inn behov for nye kurs/opplæringstiltak til arbeidsgruppa 
for felles opplæringsplan. 
 
På individnivå skal oppfølging og evaluering av kompetansetiltak inngå i 
medarbeidersamtaler. Det er her grunnlaget for individuelle tiltak legges.  
 
I evalueringen må følgende fremkomme: 

 Er tiltakene gjennomført som planlagt? 
 Er målene oppnådd? 
 Hva som eventuelt må endres for å nå målene. 
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8 Referanser 
 
Nasjonale strategier for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i 
kommunale helse- og omsorgstjenester (Kompetanseløft 2020) 
 
http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/rekruttering-og-
kompetanse1/verktoy-for-strategisk-kompetanseplanlegging/ 
 
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-
fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/evaluering-av-kompetanseutvikling.pdf 
 
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-
fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/modell-for-strategisk-
kompetanseplanlegging-l-lai.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/rekruttering-og-kompetanse1/verktoy-for-strategisk-kompetanseplanlegging/
http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/rekruttering-og-kompetanse1/verktoy-for-strategisk-kompetanseplanlegging/
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/evaluering-av-kompetanseutvikling.pdf
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/evaluering-av-kompetanseutvikling.pdf
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/modell-for-strategisk-kompetanseplanlegging-l-lai.pdf
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/modell-for-strategisk-kompetanseplanlegging-l-lai.pdf
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/modell-for-strategisk-kompetanseplanlegging-l-lai.pdf
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9 Vedlegg 
 
Vedlegg 1: Rapport fra kompetansekartlegging utført mai/juni 2018 
 
Vedlegg 2: Siste oppdaterte felles opplæringsplan 2018/2019 


