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1.0 INNLEDNING 
Virksomhets- og strategisk kompetanseplan skal gi et helhetlig bilde av tjenestene ved bo- og 

behandlingssentra og være styrende for seksjonen, jfr Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 

i helse- og omsorgstjenesten.  

 «I følge forskriften betyr styringssystem for helse- og omsorgstjenesten den del av 

virksomhetens styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, 

gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og 

omsorgslovgivningen.» (Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, 

§ 4). 

Virksomhets- og strategisk kompetanseplan er utarbeidet på bakgrunn av seksjonens visjon og 

målsettinger. Planen gjelder for fire år og skal gjenspeile tjenestens fokus og satsningsområder. 

Både virksomhetsplan og strategisk kompetanseplan er utarbeidet i prosess med deltakelse av 

ledere, medarbeidere og tillitsvalgte i seksjonen.  

Formålet med første del - virksomhetsplanen: 

o vise hvordan bo- og behandlingssentra organiserer helsetjenestene i tråd med lovverk og 

sentrale føringer 

o være et styringsverktøy for ledere på ulike nivå 

o beskrive seksjonens satsingsområder i perioden, samt påpeke utfordringer knyttet til 

måloppnåelse 

o gi medarbeidere, brukere og samarbeidspartnere innsyn i tjenestene 

Seksjonen har som målsetting å legge til rette for at tjenesten overholder lovpålagte oppgaver, 

og at tilstrekkelig fagkompetanse sikres. Dermed vil også seksjonens strategiske 

kompetanseplan følge med i samme dokument. 

Formålet med del om strategisk kompetanseplan i dokumentet er:  

o Arbeide systematisk for at seksjonen skal ha tilstrekkelige ressurser 

o Arbeide systematisk med fag- og kompetanseutvikling. 

o System for internkontroll, avvikshåndtering og forbedringsarbeid  

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
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Del med strategisk kompetanseplanen ( fra kap 3) er revidert og erstatter kompetanseplanen fra 

desember 2019. Planen beskriver hvilken kompetanse som finnes og skal bevares i seksjonen, 

og hvilke ny kompetanse det er behov for. I tillegg inneholder den program for opplæring av 

nyansatte. Denne delen av dokumentet revideres hvert annet år. 

Med strategisk kompetanseplanlegging arbeider man for å nå definerte mål gjennom å 

planlegge, gjennomføre, evaluere og fornye tiltak for å sikre tjenesten og den enkelte 

medarbeider nødvendig kompetanse, og for å nå definerte mål. Den strategiske 

kompetanseplanen bygger på øvrige planer for kommunalområdet helse, sosial og omsorg 

(HSO) og arbeidsgiverpolitikken i Sandefjord kommune. Planen skal bidra til systematisk og 

strategisk satsing på kompetanse, og bygger videre på kompetanseplanen som er utarbeidet for 

kommunalområdet HSO. Dette er en plan for seksjonen bo- og behandlingssentra (BBS) og 

danner grunnlaget for utforming og gjennomføring av målrettede tiltak for institusjonene og 

bofelleskapene som er underlagt seksjonen. Planen er et resultat av, og henger sammen med 

øvrig planarbeid i kommunen.  

1.1  FORANKRING OG INVOLVERING 

Planen er forankret i kommunens øvrige planverk og hos kommunalsjef for kommunalområdet 

HSO. BBS startet planarbeidet med sin kompetanseplan høsten 2017. Etter 

kommunesammenslåingen i 2017 har ledere, medarbeidere og tillitsvalgte vært involvert på ulike 

arenaer med innspill på hvilke strategier og kompetansetiltak som er å anse som nødvendige å 

prioritere i seksjonen fremover. Dokumentet i sin helhet er sist revidert august 2020 og gir 

føringer for hvilken kompetanse som trengs for å nå målene, og skal gi retning for 

kompetanseoppbygging seksjon BBS. Kompetanseplanen er et viktig redskap for å synliggjøre 

og tilrettelegge for å oppnå målet om god kvalitet på pleie, omsorg og behandling. 

Kompetanseplanen bygger på Sandefjord kommunes overordnede verdier, planer og reglement, 

samt gjeldende lover og forskrifter. 

Planen bygger på Linda Lai (2012) sine ulike trinn i strategisk kompetansestyring. 

1. Kompetansekrav: 

a. "Hvilken kompetanse er nødvendig for å nå våre mål ( hva trenger vi)?" 

2. Kompetansekapital: 

https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/hso-dokumenter/utviklingssenter/ida/kompetanseplan-juni-2018-etter-ledermote-mai.pdf
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/hso-dokumenter/utviklingssenter/ida/kompetanseplan-juni-2018-etter-ledermote-mai.pdf
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a. "Hvilken av den kompetansen vi trenger er tilgjengelig?" 

b. "Hvilken kompetanse blir brukt og hvilken kompetanse blir ikke brukt på en god måte?" 

3. Behov: 

a. "Mobiliseringsbehov: hva bør brukes/utnyttes bedre?" 

b. "Læringsbehov: hva kan og bør utvikles?" 

c. "Anskaffelsesbehov: hva kan og bør rekrutteres/hentes inn?"  

1.2 SEKSJON BO- OG BEHANDLINGSSENTRA 

Bo- og behandlingssentre er underlagt kommunalområdet helse, sosial og omsorg i Sandefjord 

kommune. Seksjonen gir døgntilbud til pasienter med forskjellig omsorgsnivå. Institusjonenes 

døgnplasser benyttes i hovedsak til langtidsopphold, men også til korttidsopphold og avlastning. 

Det er totalt 324 plasser, 276 plasser fordelt på 4 institusjoner, og 48 leiligheter i tre bofelleskap 

med til sammen 600 medarbeidere.  

Følgende institusjoner og bofelleskap er underlagt seksjonen; Nygård bo- og behandlingssenter, 

Kamfjord bo- og behandlingssenter, Soletunet bo- og behandlingssenter, Andebu bo- og 

behandlingssenter, samt bofellesskap for personer med demenssykdom; Nygårdsvollen, 

Ranvikskogen og Bokeveien. Dagens organiseringstruktur  består av tre ledernivå 

(seksjonsleder, enhetsledere og avdelingsleder jf. organisasjonskartet).   
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1.3 ORGANISASJONSKART BO- OG BEHANDLINGSSENTRA 

 

 

1.4 ORGANISERING, ANSVAR OG ROLLER   

Kravet til ledelse, organisering og styring er et viktig element i seksjonens ansvar for å tilby og 

yte forsvarlige tjenester. Seksjonens ansvar innebærer en plikt til å planlegge, gjennomføre, 

evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i tråd med lov og 

forskrift. 

1.4.1 Internkontroll ledelse 

  

Rådmannen benytter delegeringsreglementet, prinsipper for ledelse (25.9.2017) som 

styringsdokumenter og 10-faktor som utviklingsverktøy. Kommunens internkontroll beskrives 

nærmere i overordnet styringsdokument sak 20/8077 - Internkontroll – Overordnet 

styringsdokument . Med utgangspunkt i delegeringsreglementet ledes dette arbeidet i lederlinjen 

jf. prinsipp om enhetlig ledelse. Det betyr at hvert ledernivå har totalansvar for personal-, 

økonomi, utvikling og resultat. Kommunens arbeidsgiverpolitikk er et styringsverktøy som sikrer 

felles retning gjennom prioriteringer og konkrete mål. Overordnede strategiene og målsettinger 

Bo- og behandlingssentre

Seksjonsleder: Ellinor Bakke 
Aasen

Nygård bo- og 
behandlingssenter

Enhetsleder: Unni Stensvold

Avdeling B

Avdelingsleder: Ole Gullvåg

Avdeling A

Avdelingsleder: Karen Marie 
Severinsen

Avdeling D

Avdelingsleder: Elisabeth 
Pande

Avdeling F

Avdelingsleder: Vigdis 
Brønnich

Avdeling C

Konstituert avdelingsleder:  
Robert Amundsen

Avdeling E

Avdelingsleder: Beate Bernes 
Rising

Kjøkken

Avdelingsleder: Erlend 
Eliassen

Andebu bo- og 
behandlingssenter

Enhetsleder: Ragne Haaland 

Tusenfryd

Avdelingsleder: Ragna Matre

Blåveis Avdelingsleder: Rasa 
Bartasiuniene

Kjøkken

Avdelingsleder: Anita Krøger

Skogstjerna Avdelingsleder: 
Inger Therese Dahl

Kamfjordhjemmet bo- og 
behandlingssenter

Enhetsleder: Bente Hildre

Avdeling 1ab

Avdelingsleder:  Cecilie 
Engelsen 

Avdeling  1cd

Avdelingsleder: Kristin 
Thorsen

Avdeling 2ab 

Avdelingssleder: Janne 
Moholt

Avdeling 2cd

Avdelingsleder:  Gunnar Jørs
Hansen

Soletunet bo- og 
behandlingssenter

Enhetsleder: Ruth Solveig 
Thorsen

Soltoppen 

Avdelingsleder: Tone Woll 
Buer

Solstua

Avdelingsleder: Anette 
Gåsland

Solsiden

Avdelingsleder: Kristin G. 
Sydhagen

Kjøkken 

Avdelingsleder: Rune Viktor 
Halvorsen

Bofellesskap for personer 
med demenssykdom

Enhetsleder: Britt Olsen

Nygårdsvollen

Enhetsleder: Britt Olsen

Ranvikskogen

Enhetsleder: Britt Olsen  
Avdelingsleder Åse Moen

Bokeveien 

Avdelingsleder: Åse Moen

Faglig rådgiver: Inger 
Gulbrandsen

Stabskonsulent/rådgiver: 
Valentina Veliqi

https://www.sandefjord.kommune.no/jobbe-i-sandefjord-kommune/nyansatte/
https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020039730&
https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020039730&
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/politikk/reglementer/arbeidsgiverpolitikk-24.06.2020.pdf
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her konkretiseres av hver enkelt leder, på hvert enkelt innsatsområde. De konkrete mål og tiltak 

som settes på eget område skal revideres årlig og følges opp i lederlinjen gjennom 

ledersamtaler og lederavtaler. Hver enkelt leder skal bidra til at medarbeiderperspektivet, 

økonomiperspektivet og brukerperspektivet i seksjonen ivaretas i tråd med denne.  

Seksjonen organiseringsstruktur består av tre ledernivå; 3. seksjonsleder som øverste leder for 

seksjonen, 4. enhetsledere som øverste leder for den enkelte institusjon og 5. avdelingsleder på 

den enkelte avdeling jf. organisasjonskartet. 

1.4.2  Samarbeidsarenaer med arbeidstakere og arbeidstakerrepresentanter 

  

Seksjonen skal ha et trygt og sikkert arbeidsmiljø som fremmer helse, motivasjon og 

arbeidsglede, og hindrer skade og sykdom, i samsvar med overordnet målsetting og 

arbeidsmiljøloven. Det er etablert samarbeidsarenaer ved kontaktmøte på den enkelte avdeling i 

tråd med Prosedyre for organisering av vernetjeneste der verneombud og tillitsvalgt deltar. I 

tillegg avholdes det faste kontaktmøter på seksjonsnivå, enhetsnivå med enhetsleder ved 

behov. Faste informasjons- og drøftingsmøte med tillitsvalgte på seksjonsnivå , og etter behov 

på avdelingsnivå jf.  Modell for organisering av medbestemmelse på seksjonsnivå, enhetsnivå 

og avdelingsnivå.  

1.4.3 Organisering  

 

I forbindelse med kompetanseplan er det utarbeidet et overordnet årshjul for seksjonen med 

aktiviteter innenfor resultatområdene personal, utvikling, økonomi og resultater. Denne tilpasses, 

justeres og er å finne på hvert ledernivå (seksjon, enhet og avdeling).  

Seksjonen har klare rapporteringslinjer med faste møter (seksjonsleder, enhetsledermøter 

avdelingsledermøter), årsrapporter, rutiner og mal for risiko- og sårbarhetsanalyser og et kjent 

avvikssystem som aktivt er i bruk.  

Ledere rapporter månedlig i lederlinjen på resultatmål for brukere, medarbeidere og økonomi  

(BBS månedsrapportering), samt utøver et systematisk HMS arbeid ( internkontroll) jf. 

delmålene, resultatmålene og rutiner i praksis i forhold til forbedringsarbeid nevnt i 

Styringsdokument internkontroll HMS arbeidsmiljø.  

https://s16.klos.no/system.php?ok=6s1hdcvtjg82r0f&modul=cdoc&item=118858
https://s16.klos.no/system.php?ok=6s1hdcvtjg82r0f&modul=cdoc&item=120319&rl=
https://s16.klos.no/system.php?ok=6s1hdcvtjg82r0f&modul=cdoc&item=118844


VIRKSOMHETS- OG STRATEGISK KOMPETANSEPLAN | | BO- OG BEHANDLINGSSENTRE  | 9  

 
 
 
 
 

Hver enhet og avdeling fastsetter egne HMS mål som skal lede opp til de overordnede målene 

(tilpasset eget ståsted). Arbeidet skjer i nært samarbeid med arbeidstakere og deres 

representanter.  

1.4.4 Roller  

 

Seksjonen organiserer ansvar, roller og oppgaver innenfor fagutøvelsen slik på avdelingsnivå:  

Tjenestesansvarlig:  sykepleier eller vernepleier er brukers hovedkontakt vedrørende 

tjenestetilbudet. Tjenesteansvarlig har faglig beslutningsmyndighet og fremdriftsansvar for 

tjenestene for de brukere denne har ansvar for (se funksjonsbeskrivelse)  

Primærkontakt:  helsefagarbeider som bidrar med kompetanse og brukerkompetanse i utforming 

av tjenestetilbudet for de brukere denne har ansvar for. ( se funksjonsbeskrivelse).  

Enheter og avdelinger har i tillegg nøkkelpersoner og ildsjeler- ofte kalt superbrukere eller 

ressurspersoner i aktuelle satsingsområder. De har en fordypning i relevante satsningsområder, 

i samsvar med seksjonens mål og veileder medarbeidere i avdelingen.  

Kvalitetsutvalg: det opprettes et kvalitetsutvalg i seksjonen fra høsten 2020. Utvalget vil arbeide 

systematisk med forbedrings- og utviklingsarbeid. Utvalget skal møtes fire ganger i året og 

består av: rådgivere i seksjonen, seksjonsleder (leder utvalget), representant fra 

avdelingsledernivå og enhetsledernivå, samt brukerrepresentant, tillitsvalgt og 

kommuneoverlege kliniske legetjenester.    

1.4.5 Brukermedvirkning  

 

Seksjonen tilstreber at tjenesten skal legge til rette for at pasienten medvirker og tar beslutning i 

forhold som angår dem. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet som er nedfelt i lovverk. 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 slår fast at pasient og bruker som mottar helse- og 

omsorgstjenester har rett til å medvirke ved gjennomføringen (Helsedirektoratet, 2018). 

Pasientenes individuelle forusetninger og behov må tilpasses for at medvirkningsretten skal bli 

optimal, jf. pbrl § 3-1.  

Seksjonen legger stor vekt på å gi tilrettelagt og optimalisert informasjon slik at pasienten  har 

mulighet til å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår dem. Et viktig prinsipp for 

seksjonen er at tjenestetilbudet så langt som mulig tar hensyn til den enkeltes behov og ønsker. 
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Medvirkningsretten bygger på prinsippet om å vise respekt for den enkeltes integritet og må ses 

i lys av selvbestemmelsesretten (Molven, 2017 s. 199). Retten til å medvirke henger nært 

sammen med retten til informasjon og retten til å samtykke til helsehjelp (Syse, 2015 s. 323). 

Graden av medvirkning vil avhenge av mange faktorer, informasjonen skal tilpasses den 

enkeltes evne til å gi og motta informasjon, jf. pbrl § 3-1 og pbrl § 3-5 . Hovedregel er at det 

stilles krav om et gyldig samtykke fra pasienten før helsehjelp kan gis med mindre det foreligger 

lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke, jf. pbrl § 4-1. I 

noen tilfeller vil samtykkekompetanse bortfalle helt eller delvis på grunn av fysiske eller psykiske 

forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming, jf. pbrl § 4-3. Evnen til å gjøre bruk 

av informasjon om egen helse og sykdom kan være åpenbart redusert. Pasientens nærmeste 

pårørende vil i disse tilfellene ha medvirkningsrett. Dette innebærer at nærmeste pårørende har 

rett til å medvirke «sammen med» pasienten, jf. pbrl § 3-1, tredje ledd.  

Seksjonen har i tråd med Leve hele livet  (og demensplanen 2020) lagt opp til at tjenesten som 

gis ivaretar medvirkningsprinsippet gjennom konkrete tiltak slik som følgende felles retninglinjer;  

- Ved innkomst skal det avholdes innkomstsamtale der Min livshistorie og Hva er viktig for 

deg prinsippet blir kartlagt. Dette gjøres på bakgrunn av den enkelte pasients ønsker og 

behov.  

- Alle pasienter som har langtidsplass på institusjon skal ha utarbeidet en aktivitetsplan. 

Denne skal være satt opp i samarbeid med pasient og pårørende. Det legges vekt på at 

aktivitesplanen er tilrettelagt og tilpasset den enkelte pasient sitt behov. Mange av 

pasientene som får innvilget langtidsplass i sykehjem har en kognitiv svikt eller en 

demensdiagnose. I tråd med demensplanen 2020 ønsker seksjonen å gi personer med 

demens mulighet til å leve et godt liv med demens der sosiale, fysiske, kulturelle og 

åndelige aktiviteter er elemeter i det helhetlige tjenstetilbudet.  

- Seksjonens verdigrunnlag i møte med personer med demens bygger på prinsipper fra 

personsentert omsorg, i tråd med nasjonale faglige retningslinjer for demens (2020). I 

overkant av 80% av de som har langtidsplas i sykehjem, har en demenssykdom 

(Helsedirektoratet, 2020). Personsentert omsorg handler om å anerkjenne ønskene og 

behovene til personen med demens (Tretteteig, S. & Røsvik, J, 2016). 

- Seksjonen tilstreber å tilby  forsvarlig, tilpasset, omsorgsfull og nødvendig helsehjelp. Det 

legges til rette for samhandling med pasienten og pårørende når tiltaksplaner utformes 

for pleie- og omsorgstjenestene som gis.  
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- Jevnlige pasient og pårørende samtaler. Seksjonen ønsker å tilrettelegge for at pasienter 

og deres pårørende blir systematisk og forløpende involvert i beslutninger som angår 

dem og gir dem innflytelse på utformingen av eget tjenestetilbud. 

- Seksjonen tilstreber tett innvolvering og støtte til pårørende. Et av målene til seksjonen er 

at pårørende opplever trygghet og er fornøyde med helse- og omsorgstjenestene vi 

utfører. Pårørendes rettigheter er forankret i ulike helselover. Pårørende er nærstående 

personer i livet til pasienten (Pårørendeveilederen Helsedirektoratet, 2019). Pårørende er 

definert som den pasienten eller brukeren oppgir som pårørende og nærmeste 

pårørende, jf. pbrl §1-3b. Pårørende er ofte en viktig støtte for pasientene og kjenner ofte 

pasientene godt. Pårørende kan ha ulike roller som blant annet kan innebære å være en 

kunnskapskilde, en del av pasientenes nærmiljø og/eller representant for pasienten 

(Pårørendeveilederen Helsedirektoratet, 2019). Pårørende vil ha ulike og varierende 

behov for støtte i løpet av behandlings-eller tjenesteforløpet. Seksjonen tilstreber tett 

innvolvering og støtte til pårørende ut ifra individuelle behov. Seksjonen gjennomfører 

bruker og pårørende undersøkelse annenhvert år. 
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2.0 MÅL OG AMBISJONER  
 

For å skape resultater sammen må det arbeides for å frigjøre energi og arbeidsglede. Denne 

planen bygges på 10 faktor. Alle må få videreutvikle det de er gode på og vokse på det, samtidig 

som vi må ha god samhandling mellom alle aktører. Slik får vi brukt våre menneskelige 

ressurser best mulig for å møte framtidens utfordringer. 

2.1     BAKGRUNN  

Prognoser for befolkningsutvikling og demografi antyder et økende behov for arbeidskraft i 

kommunen i årene fremover. Behovet  for helsepersonell vil øke og alle deler av helsevesenet 

vil oppleve mangel på viktige personellgrupper. Det vil være størst behov for sykepleiere, 

vernepleiere og helsefagarbeidere, dette er også yrkesgrupper som ofte arbeider deltid. 

Hovedutfordring for kommunen vil være å beholde, videreutvikle og rekruttere fagfolk med riktig 

kompetanse til å ivareta innbyggernes behov for tjenester. Kommunestyret i Sandefjord  

behandlet  den 20. juni 2017 sak 70/17 Pleie- og omsorgstjenester - Status og fremtidig behov 

med utgangspunkt i rapport fra konsulentselskapet PWC om status og retningsvalg for 

fremtidige behov innenfor pleie- og omsorgstjenester i Sandefjord kommune. Rapporten viser at 

det å skaffe nok kvalifiserte medarbeidere vil utfordre kommunen også med hensyn til 

institusjonsplasser. Det er forventet en fordobling av behovet for institusjonsplasser i tillegg til 

omsorgsboliger og brukere av hjemmebaserte tjenester de neste 20 årene med utgangspunkt i 

demografiske utviklingstrekk. Dette er fremtidige behov som seksjonen må planlegge for på sikt 

jamfør kommunens retningsvalg og strategisk kompetanseledelse. 

2.1 AMBISJONER 

Ambisjonene for seksjonens kompetanseplan er at den brukes som et styringsverktøy for å 

måle, evaluere tiltakene og synliggjøre en helhetlig fellesforståelse av fremtidig behov og 

retningsvalg. Kompetanseplanen danner grunnlaget for en systematisk og strategisk 

kompetansestyring med satsningsområder slik at seksjonen lykkes med å utføre og utvikle 

tjenestene til pasient og bruker.  

Det er klare forventinger om at ledere i seksjonen har et felles ansvar for drift, og tjenester som 

gis til innbyggere, pasienter, pårørende og samarbeidspartnere i seksjonen jf. Prinsipper for 

ledelse i Sandefjord kommune. Enhetsleder og avdelingsleder bistår seksjonsleder å etablere, 

drifte og utvikle seksjonen. Ledere skal aktivt delta i arbeidet med å sette hele seksjonens 

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2017027895&dokid=1377250&versjon=8&variant=A&
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/hso-dokumenter/utviklingssenter/ida/pwc-rapporten-utredning-fremtidig-behov-plo.pdf
https://www.sandefjord.kommune.no/jobbe-i-sandefjord-kommune/nyansatte/
https://www.sandefjord.kommune.no/jobbe-i-sandefjord-kommune/nyansatte/
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ansvarsområde i stand til å nå sine mål. Kompetanse er et lederansvar og nøkkelen til kvalitet 

og ledelse anses derfor helt sentralt i forankringen av denne strategiske kompetanseplanen. 

Seksjonen har fokus på mestringsorientert ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider 

skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren 

opplever mestring og yter sitt beste. 

Kommunalbarometeret 2020 viser at BBS ligger lavere enn sammenlignbare kommuner når det 

gjelder andel høyskoleutdannede. På bakgrunn av det er det politisk vedtatt at dekningsgraden 

skal være 50 % sykepleiere/vernepleiere innen 2024 i BBS. 

 

2.2 NASJONALE MÅL, LOVER, RETNINGLINJER OG FØRINGER  

Seksjonens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester er beskrevet i Lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester (2011). Seksjonen skal sikre kvaliteten på tjenesten og 

gi et likeverdig tilbud, samt bidra til at ressursene utnyttes best mulig. Kompetansestyring er et 

lederansvar og avgjørende for å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at krav i helse- og omsorgslovgivningen 

etterleves.» jf. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, § 1) 

Kompetanseplanen tar utgangspunkt i sentrale dokumenter slik som Lov om kommunale helse- 

og omsorgstjenester, Lov om pasient- og brukerrettigheter og Meld. St (2014-2015) Fremtidens 

primærhelsetjeneste- nærhet og helhet som trekker frem særlig tre satsningsområder: Økt 

kompetanse, bedre ledelse og teamorganisering.  

Som en videreføring av «Kompetanseløftet 2015» har regjeringen lagt frem «Kompetanseløftet 

2020», samt «Omsorg 2020», begge disse beskriver begge forventede utfordringer, 

satsningsområder og tiltak. Det samme gjelder i forhold til Samhandlingsreformen (St.meld.nr. 

47 2008-2009) som stiller økte krav til kompetanse da pasientene skrives ut fra 

sykehusinnleggelse til institusjonene mye tidligere i behandlingsforløpet. Seksjonen vil derfor til 

enhver tid ha som mål om å øke og ivareta opparbeidet kompetanse for å kunne møte 

reformenes intensjon om «rett behandling til rett tid og på rett sted, gjennom en helhetlig og 

koordinert tjeneste som er tilpasset den enkelte brukers behov».   

Storingsmeldingen Leve hele livet setter fokus på forsømte områder i tjenestetilbudet til eldre der 

løsningen er nært knyttet til kunnskap og kompetanse. For å møte utfordringene med hensyn til 

helsehjelp foreslås det eksempelsvis fem løsninger, der målet er å øke mestring og livskvalitet, 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/sec1
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forebygge funksjonsfall og gi rett hjelp til rett tid. Disse vil en ikke her gå nærmere inn på, men vil 

være styrende med hensyn til planlagte tiltak.  

Reformen inviterer kommunene til å tenke bredere i sitt rekrutterings- og opplæringsarbeid, med 

særlig vekt på faggrupper som kan styrke kompetansen innen fagområdene; ernæring, aktivitet 

og mestring, miljøarbeid og samarbeid med pårørende bl.a.  Meld.St.15 (2017-2018) Leve hele 

livet, er en kvalitetsreform for eldre, som viser til gode eksempler med hensyn til forbedring og 

utviklingsarbeid. Kommunen har vedtatt et handlingsplan og seksjonen vil supplere med egne 

tiltak ut fra behov og prioriteringer lokalt med utgangspunkt i  kompetanse som skal anskaffes, 

utvikles  eller mobiliseres innenfor de sentrale områdene som belyses i reformen med hensyn til 

forbedrings- og utvikling. Sandefjord kommune har laget en egen strategi for Leve hele livet i 

Sandefjord med flere tiltak som også ansvarliggjør seksjon BBS. 

2.3   KOMMUNENS STRATEGISKE MÅL 

Kommunalområde Helse, sosial og omsorg har delt inn sine oppgaver i tre perspektiver: Bruker, 

medarbeider og økonomi på lik linje med kommunens innsatsområder innen arbeidsgiverrpolitikk 

og tidligere effektmål fra kommunesammenslåingsprosessen i Sandefjord kommune.        

2.4   SEKSJONENS STRATEGISKE MÅL   

Seksjonen har utarbeidet egne mål med utgangspunkt i de overodnede mål og utformet ut ifra 

hva som er viktig å lykkes med i vår tjeneste. Satsingsområdet og innsatsområdene med mål er 

dermed definert med utgangspunkt i hvordan vi kan måle og følge med på om vi lykkes med å 

nå målene. Seksjonens hovedkjerneområde handler om å sikre gode og forsvarlige tjenester. 

Vår visjon er at vi er til for pasienter og deres pårørende og seksjonens visjon er herav:  

Vår kompetanse, din trygghet 

 

 

https://www.sandefjord.kommune.no/Helse-og-omsorg/utviklingsarbeid/prosjekter/leve-hele-livet/
https://www.sandefjord.kommune.no/Helse-og-omsorg/utviklingsarbeid/prosjekter/leve-hele-livet/
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2.4.1 Brukere 

 

Innbyggere i Sandefjord kommune skal møtes med god service og tjenesteleveranse, samt åpenhet og 
profesjonalitet. Våre tjenester skal være lett tilgjengelige.                                                                                                                                                                                             
Brukermedvirkning og innbyggerinvolvering skal stå sentralt. 

INNSATSOMRÅDE MÅL TILTAK  RESULTATMÅL  

Brukermedvirkning  

Brukermedvirkning skal 
ivaretas gjennom 
involvering, åpenhet og 
transparent 
tjenesteleveranse. 

Gjennomføre og følge opp pasient 
og pårørendeundersøkelsen høsten 
2020.  
 
Årlig markering av «Hva er viktig for 
deg dagen»  

Brukertilfredshet, score 
fra undersøkelsen og 
oppfølgingsgrad 

Aktivitet og felleskap  

Pasienten opplever 
aktivitet, gode 
opplevelser og fellesskap 

Daglig aktivitet med bakgrunn i 
egne interesser, ønsker og behov. 
Aktivitetsplan i samarbeid med 
pasient og evt. pårørende 

Dokumentert i 
pasientjournal og  IKOS 
tavle  

Legge til rette for systematisk 
samarbeid med frivillige for å gi 
aktivitet og gode opplevelser til 
pasientene 

Kalender for faste 
aktiviteter og for 
samarbeid med frivillige  

Mat og måltider  

Systematisk oppfølging, 
ernæringsstatus og 
behov for den enkelte 
pasient  

Kartlegging og individuelt tilpasset 
ernæring med hensyn til 
ernæringsbehov (nattfaste, 
måltidsrytme, berikelse av mat 
osv.) 

Dokumentert i 
pasientjournal og  IKOS 
tavle 

Sosialt felleskap og gode 
måltidsstunder  

Personsentrert tilnærming med 
mangfold og valgfrihet  
 
Etablere arena for frivillighet i 
måltidsstunder 

Utarbeidet 
ernæringsplan med 
utgangspunkt i den 
enkeltes ønsker og 
premisser  

Helsehjelp  
Nødvendig og tilpasset 
helsehjelp  

Riktig hjelp til riktig tid og på rett 
sted, kontinuitet ved oppfølging av 
primærkontakt og tjenesteansvarlig  

Dokumentasjon på 
kartlegginger, 
observasjoner og 
oppfølging av gitt 
helsehjelp i 
pasientjournal 
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Tilby god og forsvarlig 
medisinsk behandling  

Årskontroll, diagnostisering, 
samtykkevurdering, 
behandlingsavklaring, 
behandlingsintensitet og  
legemiddelgjennomgang i tråd med 
rutine 

Dokumentert i 
pasientjournal og  IKOS 
tavle 

Legge til rette for 
hverdagsmestring  

Systematisk kartlegging, 
observasjon og oppfølging, fange 
opp tegn på utvikling av sykdom og  
funksjonstap- komme tidlig i gang 
med tiltak (munn- og tannhelse, 
sansetap, psykisk helse og sosiale 
forhold) 

Legge til rette for økt 
selvstendighet i 
dagliglivets aktiviteter, 
forbedre funksjonsevnen 
og utsette ytterligere 
funksjonsfall 

Miljøbehandling, bruk av musikk, 
daglige aktiviteter, minnearbeid, 
gjenkjenning og sansestimulering.  

Dokumentert 
aktivitetsplan, 
dokumentasjon i 
pasientjournal og IKOS 
tavle Målrettet bruk av fysisk trening 

Sammenheng i 
tjenestene  

Økt trygghet og 
forutsigbarhet 

Kontinuitet ved primærkontakt og 
tjenesteansvarlig 

Dokumentert i 
pasientjournal og  IKOS 
tavle 

Økt brukermedvirkning, 
hvor det tas 
utgangspunkt i det som 
er viktig for den enkelte 
pasient 

Brukersamtale / innkomst i henhold 
til rutine 

Min livshistorie og Hva er viktig for 
deg blir kartlagt ved innkomst  

Utarbeide og revidere tiltaksplan i 
samarbeid med pasient og eller 
deres pårørende  

Pårørende  

Pårørende opplever 
trygghet og er fornøyde  

Gjennomføre og dokumentere 
samarbeidet mellom pårørende, 
primærkontakt og tjenesteansvarlig 
etter fastplan pr. pasient 

Dokumentasjon i 
pasientjournal 
 
Årlig pårørendetreff på 
institusjons- og 
avdelingsnivå 

Pårørende opplever 
trygghet og er fornøyde  

Gjennomføre faste møter årlig  
Gjennomføre brukerundersøkelser 
annenhvert år 
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2.4.2 Medarbeidere  

 

Godt medarbeiderskap skal sikres gjennom godt lederskap.                                                                                                                                                                                                                               
På hvert ledernivå skal det arbeides for et høyt nærvær og godt arbeidsmiljø preget av tillit og mestring.                                                                                                                                                                         
Ledere skal legge til rette for utvikling og nyskapning. 

INNSATSOMRÅDE MÅL TILTAK  RESULTATMÅL  

God ledelse 

Lederavtaler på målbildet 
etableres i seksjonen  

Årlige ledersamtaler i tråd 
med lederavtale  

Gjennomføre, følge opp og 
dokumentere 
forventningssamtaler med 
ledere                                   
Gjennomføre aktiviteter etter 
årshjul  

Innsatsen skal forsterkes 
for å styrke heltidskulturen  

Etterstrebe stillinger over 80 
% og 65 % for natt jf. 
kompetanseplan  

Månedsrapport 

Rekruttere, utvikle 
og beholde ledere 
og medarbeidere  

Rekruttere, utvikle og 
beholde medarbeidere med 
rett kompetanse 

Seksjonens strategiske 
kompetanseplan brukes 
som verktøy  

Gjennomføre og følge opp tiltak 
i kompetanseplan.            Ta i 
bruk IKOS som ledelse og 
styringsverktøy i løpet av 2021 

Kompetanseanalyse 2021 jf. 
strategisk kompetanseplan, 
avdekke gap mellom 
kompetansebehov og 
beholdning gjennom kartlegging 
av hvert enkelt medarbeiders 
kompetanse 

Gode medarbeidere  

Myndiggjorte medarbeidere 
som har eierskap til felles 
mål, felles forståelse og 
felles bevissthet. 

Tydelige roller og 
ansvarsområder er definert  

Etablert rollen som 
primærkontakt og 
tjenesteansvar. Etablere 
ressurspersoner innen utvalgte 
fagfelt jf. kompetanseplan. 
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Kompetanse bygges og 
deles 

Kompetanseplanen er et 
levende dokument og brukes 
aktivt i det daglige. 
Ressurspersoner har et eget 
ansvar for deling av kunnskap 

Ta i bruk digital fagutvikling i 
tråd med kompetanseplan ( 
e-læring v/ KS, Visma 
veileder)  

Utvikle og innføre introduksjons- 
og opplæringsprogram.  
Kunnskapsbasert praksis er 
etablert.  

Trygg arbeidsmiljø 
og høyt nærvær 

10 FAKTOR skal bidra til 
gode tjenester, høyt 
nærvær og gode 
arbeidsmiljø 

10 FAKTOR benyttes som 
verktøy for å utvikle både 
nærværsarbeidet og 
arbeidsmiljøet. 
 
Prosjekt «Tett på» 
handlingsplan jf. 
seniorpolitikk 
implementeres 

Månedsrapport, svarprosent og 
oppfølgingsgrad av resultatene 
av 10 faktor, nøkkeltall som 
HMS -avvik, sykefravær/ 
nærværsprosent, HMS 
årsrapport, ROS- analyse 
,medarbeidersamtaler, 
kartlegginger og vernerunder jf. 
AML og Internkontroll  

Innovasjon og 
utvikling  

Arbeidsmiljø der 
medarbeidere motiveres av 
å lære, utvikle, dele 
kompetanse og samarbeide  

10 FAKTOR benyttes som 
verktøy for å utvikle både 
nærværsarbeidet og 
arbeidsmiljøet. 

Svarprosent, score og 
oppfølgingsgrad med 
handlingsplan etter 
undersøkelsen  

Vi bidrar aktivt i utvikling og 
utprøving av teknologiske 
og digitale løsninger i 
tjenesten  

Gjennomføring av 
pilotprosjekt Rom-mate 
høsten 2020.                                    
Gjennomføring av 
pilotprosjekt med 
elektronisk dørlås høsten 
2020 

Evaluering og videreføring til 
andre avdelinger og 
behandlingssentre 

Nye arbeidsmetoder og 
organisering  

Gjennomføre pilotprosjekt 
Nytt Blikk, Den perfekte 
avdeling, Virtuell avdeling,  

Evaluering og videreføring til 
andre avdelinger og 
behandlingssentre 

Kommunikasjon 
internt og eksternt  

Hver enkelt medarbeider er 
ambassadør i møte med 
pasienter, deres pårørende 
og andre 
samarbeidspartnere 

Utarbeide 
kommunikasjonsstrategi  

Implementere 
kommunikasjonsstrategi innen 
utgangen av 2020 
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2.4.3 Økonomi 

Økonomiperspektivet skal ivaretas gjennom gode rutiner, gevinstrealisering og kunnskap om framtidige behov, 
samt kontinuerlig forbedring og ansvarlighet hos den enkelte leder.  

INNSATSOMRÅDE DELMÅL  TILTAK  RESULTATMÅL  

God økonomistyring 

Regnskap er i samsvar 
med budsjett. 

Bruke lederstøtte og justere 
ramme som gir mulighet for 
balansert drift  

Månedsrapportering 
gjennomføres i henhold til mal 

Anskaffelser i tråd med 
rutine 

Utvalgte ansatte har 
innkjøpsansvar. 

Det er ikke blitt foretatt noen 
direkte anskaffelser i rød sone. 

 

2.5  VERDIER  

Kommunalområdet helse, sosial og omsorg vedtok i juni 2018 disse verdiene 

Tydelighet , Respekt , Raushet , Samskaping 

Seksjonen har arbeidet videre med å belyse nærmere hva verdiene betyr for brukere, 

medarbeidere, økonomi og kollegaer konkret. Ledere og sykepleier 1 /vernepleier 1 har 

utarbeidet kjennetegn ved verdiene. Avdelingene følger opp dette arbeidet med konkrete tiltak 

lokalt. Ordskyene under er et resultat av workshop våren 2019 der ledere og tillitsvalgte deltok 

(vedelgg 1). 
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2.5.1 Tydelighet 

 

Hva betyr tydelighet for for brukere, medarbeidere og økonomi i BBS? Forventingsavklaring, god 

kommunikasjon, rammer og kompetanse er områder som peker seg ut. 

Figur 1 Tydelighet 

 

2.5.2 Respekt 

 

Hva betyr respekt for for brukere, medarbeidere og økonomi i BBS? Se hverandre, ærlighet 

lojalitet og toleranse er områder som peker seg ut. 

Figur 2 Respekt 
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2.5.3 Raushet 

 

Hva betyr raushet for for brukere, medarbeidere og økonomi i BBS? Gi hverandre tillit, akseptere 

fleksibilitet og respektere ulikheter er områder som peker seg ut. 

Figur 3 Raushet 

 

 

2.5.4 Samskaping 

Hva betyr samskaping for for brukere, medarbeidere og økonomi i BBS? Felles forståelse, bruke 

hverandre, involvere frivillige og  resten av lokalsamfunnet er områder som peker seg ut. 

Figur 4 Samskaping 
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3.0 KOMPETANSEBEGREPET 
 

For å lykkes med kompetanseplanlegging er det avgjørende å ha en god forståelse av hva 

kompetanse er. Begrepet kompetanse kommer av latin competentia, som betyr funksjonsdyktig, 

vurderingsevne og ferdigheter til å utføre oppgaver og styrke til å oppnå resultater. 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. (Lai, 2013) 

• Kunnskaper 

Omhandler det å vite, kjenne fakta. Kunnskap deles inn i teoretisk kunnskap, praktisk 

kunnskap og erfaringskunnskap. 

• Ferdigheter 

Er knyttet til handling, gjøre/utføre i praksis, manuelt eller analytisk. 

• Holdninger 

Meninger, oppfatninger og verdier som påvirker hvordan vi bruker kunnskaper og 

ferdigheter i utførelsen av arbeidet. 

• Evner 

Personlige egenskaper og talenter, meninger, tro, vilje og innstilling og andre egenskaper 

som påvirker hvordan man utfører en oppgave, tilegner seg og anvender nye 

kunnskaper. 

Kompetansebegrepet må forstås som noe mer enn den formelle kunnskapen som kan 

dokumenteres gjennom utdanningssystem. Uformell kompetanse er ikke dokumentert eller 

standardisert kompetanse som er utviklet gjennom erfaringer. Kilder til kompetanse kan være 

medfødte egenskaper, utdanning, kurs og tiltak, erfaring fra arbeidsliv og andre arenaer. 

Den raske endringen i samfunnet krever oppdatert kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. 

Kompetanseutviklingstiltak tar sikte på å utvikle de ansattes kunnskaper, ferdigheter og 

holdninger. Mye kompetanseutvikling skjer gjennom læring i det daglige arbeidet og gjennom 

interne og eksterne kurs. (Lai, 2013). 
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4.0 KOMPETANSEANALYSE 
 

Kompetanseanalyse består av tre hovedaktiviteter (Lai 2004):  

1. Kompetansekrav; definere hvilken kompetanse som er nødvendig for å nå 

målsettingen og utføre tjenestene på ønsket måte og nivå? 

2. Kompetansekapital;   

Hvilken kompetanse er tilgjengelig for oss, hvilken kompetanse som blir brukt og 

hvilken som ikke blir brukt på en god måte  

3. Kompetansebehov; 

Identifisere hvilken kompetanse bør brukes/ utnyttes bedre ( mobiliseringsbehov)  

Hvilken kompetanse kan og bør utvikles ( læringsbehov)  

Hvilken kompetanse bør rekrutteres inn ? ( anskaffelse)  

Oppsummert vil strategisk kompetanseledelse si å planlegge, gjennomføre, evaluere og fornye 

tiltak for å sikre tjenesten/seksjonen og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å 

nå definerte mål. Figur 5 viser vår modell for strategisk kompetanseledelse. 

Figur 5 Modell for strategigsk kompetanseledelse, en modell fra Asker kommune 
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4.1 KOMPETANSEANALYSE I BBS 

 

Formålet med kompetanseanalyse er å avdekke hvilke kompetanse seksjonen trenger for å 

oppfylle lovkravet som er å gi forsvarlige tjenester til pasientene og brukerne i BBS. Analysen 

skal gi et svar på hvilke aktuelle kompetansebehov som skal anskaffes, utvikles, mobiliseres og 

eventuelt avvikles i seksjonen. 

Ved vurdering av eksisterende kompetanse et det for øvrig naturlig å ta stilling til de fire 

komponentene som Linda Lai belyser som potensialet innen kompetanse, det vil si kunnskap- 

det en vet, ferdigheter- evnen til å utføre, evner- egenskaper ved medarbeideren og holdninger- 

medarbeiderens syn på seg selv og sitt egen potensialet. 

Seksjonen gjennomførte 10 Faktor undersøkelsen, en medarbeiderundersøkelse som bygger på 

forskning på viktige innsatsfaktorer. Undersøkelsen måler medarbeidernes oppfatninger av 

forhold på arbeidsplassen og medarbeidernes holdninger til jobben. Flere av faktorene knyttes 

nært opp mot kompetanseledelse, som fremmer læring og er avgjørende for 

kompetansemobilisering hos den enkelte medarbeider i forhold til målsetting og kvalitet på 

tjenestene. Avdelinger/enheter utarbeider handlingsplan med tiltak i nært samarbeid med 

tillitsvalgte og verneombud. Fra høsten 2021 planlegger seksjonen å legge inn medarbeidernes 

kompetanse i Visma HRM .  

4.2 DEFINERE KOMPETANSEKRAV 

 

Nødvendig kompetanse 

Rekruttere eksternt eller utvikle internt: 

•                                                              /                            

- Sykepleiere/vernepleiere med avansert klinisk/geriatrisk kompetanse 

- Avansert kompetanse relatert til pasienter med komplekse og sammensatte 

utfordringer innen rus og psykisk helse   

- Avansert kompetanse relatert til pasienter innen demens  
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Samskaping 

 Aktiv bruker- og pårørenderolle  

- Ansatte har nødvendige kompetanse på involvering og støtte til pårørende 

- Ansatte har ferdigheter i kommunikasjon som skaper gode relasjoner 

- Ansatte har evne til å tilrettelegge gjennom råd og veiledning 

- Helsepersonell bør få opplæring i blant annet: 

Pårørendes rettigheter og roller og helsetjenestens plikter overfor pårørende. 

Omfang av og innhold i uformell innsats fra pårørende i Norge i dag. Kommunikasjon og 

samarbeid med pårørende i ulike situasjoner/faser. Vanlige belastninger og behov hos 

pårørende i ulike faser og ved ulike tilstander. Støttetiltak. Faglige, etiske og juridiske dilemmaer 

som kan oppstå i møte med pårørende. Særskilt om barn som pårørende og kommunikasjon 

med barn. Pasient, bruker- og pårørendeorganisasjoner og selvhjelpsgrupper 

• Pasientens helsetjeneste innebærer en ny og myndiggjort rolle, basert på at ingen 

avgjørelse skal tas om meg, uten meg. 

• Alle behandlinger og tiltak skal understøtte pasientens mestring av egen helse. 

• Sentrale tema i tiden for ledere er: 

- ny kvalitetsforståelse basert på brukers prioritering og mål 

- sømløse tjenester og teamorganisering 

- ny teknologi, tilretteleggelse for brukermedvirkning og utvikling av en styrket 

brukerrolle 

- innovasjon og endringsledelse. 

Forebygging og tidlig innsats 

• Pasientens helsetjeneste innebærer at pasientenes behov skal settes i sentrum for 

utvikling og endring av helse og omsorgstjenesten (Meld. St. 26) 

• Hva er viktig for deg? er utgangspunkt for tiltaksplaner og oppfølging 

• Kunnskap om og evne til å styrke pasientens evne til å leve et godt liv 

• Tverrfaglig og flerfaglig samhandling, alle pasienter har en primærkontakt og 

tjenesteansvarlig 

• Velferdsteknologi, alle ansatte: 
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- Har kunnskap om begrepet velferdsteknologi 

- Kjenner til hvorfor velferdsteknologi er et viktig tiltak fremover 

- Kjenner til hvilke utfordringer som velferdsteknologi kan forebygge eller redusere 

- Kjenner til eksempler på ulike typer teknologiske løsninger og hvordan det kan 

tas i bruk 

- Kan gjøre rede for etiske hensyn ved å ta i bruk velferdsteknologi 

God kvalitet 

• Etikk 

- Alle avdelinger/enheter gjennomfører systematisk etisk refleksjon 

- Alle avdelinger/enheter har minst en etikkambassadør 

• Dokumentasjon 

- Alle ansatte kjenner til rutiner som sikrer at journalforskriftene følges 

- Alle avdelinger/enheter har etablert et system med ressurspersoner i 

dokumentasjon som bistår ansatte med kompetanse 

- Alle avdelinger/enheter bruker IKOS for å sikre gode pasientforløp og 

styringsdata 

- Alle avdelinger/enheter bruker har etablert et system med ressursperson i IKOS 

• Læringssløyfer 

- Alle ansatte kjenner til læringssløyfer i arbeidet med avvik og trinnene i 

forbedringsarbeid 

 

4.3 SWOT ANALYSE 

Siden BBS ikke har brukt et analyseverktøy for å beskrive fagkompetansen, er kompetanse 

analysert ved SWOT. Dette ble gjennomført sammen med alle lederne i februar 2018 der en tok 

utganspunkt i dagens situasjon som nåtid og tre år frem i tid som fremtid. For å få en rask 

oversikt over nåværende og fremtidige styrker, svakheter, muligheter og trusler ble områder som 

omfatter kompetanse trukket ut av SWOT analysen og lagt inn i figur 6. 

 

 

 



VIRKSOMHETS- OG STRATEGISK KOMPETANSEPLAN | | BO- OG BEHANDLINGSSENTRE  | 27  

 
 
 
 
 

Figur 6  Swotanalyse i relasjon til kompetanse 

 

4.4 FORMAL KOMPETANSE. 

Det er foretatt en delvis manuell kartlegging av de ansattes kompetanse slik det er registrert i 

HRM med PAI koder. Oversikten er hentet fra HRM lønn og er fordelt på høyskole/universitet, 

fagarbeider og assistent/ufaglært pr juli 2020. 

Som diagrammet viser er det god dekning av fagarbeidere og lav dekning av 

høyskole/universitet utdannede. Seksjonen har 12 % uten formell utdanning, noe som er høyt 

med tanke på at BBS ikke har stillinger for dette. De fleste assistenter arbeider i helg, og en del 

har fått økt stilling på grunn av krav. Målet for seksjonen er 50 % høyskole/universitet og 50 % 

fagarbeider innen 2024 
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Figur 7 Formal kompetanse i BBS (fastlønnede pr juli 2020, ekskl.. ledere og lærlinger)   

 

 

4.5 HELTID  OG DELTID 

En enhet og to avdelinger ved BBS har vært med i KS satsingen «Nytt blikk» med fokus på 

heltidskultur. De gjennomfører piloter der de tester ut lange vakter og fleksiturnus for å øke 

stillingsstørrelse. Foreløpig rapport viser at det er en økning i stillingsstørrelse. Gjennomsnittlig 

stillingsstørrelse ved avdelingene har økt med mellom 3,7 og 10 %, andel som har 100 % stilling 

har økt med mellom 2,7 og 6,7 % og andel mellom 87 og 100 % har økt med mellom 3,3 og  

5,3 %. 

I sak 19/16227-1- Rammer for budsjett 2020 og økonomiplan 2023, vedtok kommunestyret i 

punkt nr 16. følgende:  

«Rådmannen bes forsterke innsatsen for å styrke heltidskultur i Sandefjord kommune. Det 

fremlegges en sak før budsjett med evaluering av pågående prosjekter, samt hva vi har 

oppnådd og veien videre.» 

Seksjonen har som mål at alle stillinger på dag / kveld som lyses ut skal være over 80 %, og 

sykepleier/vernepleierstillinger skal være 100 %.  Det er videre målsetting om inntil 65 % stilling 
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for natt. Selv om en benytter alternative og fleksible turnusløsninger vil det fremdeles være 

behov for stillinger knyttet til helg. Disse stillingene defineres som rekrutteringsstillinger og er 

forbeholdt elever og studenter, og inngår ikke i oversikten heltid/deltid. 

Figur 8 viser fordelingen av heltid og deltid i seksjonen pr juli 2020. Den viser at bare 18 % av 

medarbeiderne har 100 % stilling. Videre at 20 % av medarbeiderne har over 80 % stilling, totalt 

er det 38 % som har over 80 % stilling. Dette innebefatter også avdelingledere, enhetsledere og 

rådgivere. Hvis en tar bort disse stillingene som til sammen utgjør 26 årsverk blir det enda lavere 

andel av helsepersonellet i turnus som har over 80 % stilling i BBS. Små stillinger utgjør dermed 

en stor risiko for pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenesten. 

Figur 8 Oversikt heltid og deltid BBS 

 

 

4.6 IDENTIFISERE KOMPETANSEBEHOV 

Analysene sammen med overordnede krav og forventninger viser at seksjon bo- og 

behandlingssenter må arbeide spesielt for å øke andel med høyskole/universitetsutdannede i 

årene framover. Det er også viktig med fagutdanning til pleiemedarbeidere uten formell 

kompetanse. Avansert klinisk kompetanse for å møte personer med komplekse og sammensatte 

utfordringer står sentralt, spesielt på avdelingene som er mer spesialiserte. 
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Karleggingen som ble gjort i ledergruppen våren 2019 ble følgende områder trukket frem som 

viktige  å øke kompetansen i: 

• Demens 

• Alderspsykiatri 

• Rus og psykisk helse 

• Observasjons – og beslutningskompetanse 

• Dokumentasjon og kartlegging 

• Etikk 

• Samtykkevurdering og helserett 

• Ledelse 

• Forbedringsarbeid 

Ledergruppen har også stilt seg spørsmålene: 

• Hvilken kompetanse har vi i dag og hvordan kan denne benyttes bedre?  

• Hvordan kan vi bruke annen kompetanse enn helse som medarbeiderne har? 

• Hvordan skal vi kartlegge slik kompetanse? 

Svarene er presentert i en tabell (vedlegg 2) og vil være en del av grunnlaget i denne strategien. 
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5.0 KOMPETANSESTRATEGI FOR SEKSJON BBS 
Strategi er i sin essens en helhetlig, overordnet og langsiktig plan for å oppnå definerte mål” 

(Lai, 2013) 

«Strategisk kompetanseledelse innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for 

å sikre at organisasjonen og den enkelte medarbeider har og bruker nødvendig kompetanse på 

å nå definerte mål”» ( Linda Lai 2013) 

Resultatene fra en kompetanseanalyse danner grunnlaget for formulering av 

kompetansestrategi og for utforming av konkrete tiltaksplaner. Det er viktig å avklare både 

kompetansebehov på kort og på lang sikt ved å prioritere ulike behov. Strategisk 

kompetansestyring er en kontinuerlig prosess som seksjonen vil arbeide med systematisk jf. 

Linda Lai`s strategiske kompetanseledelse:  

Figur 9 Kompetanseledelse Linda Lai 

 

Etter å ha kartlagt kompetansebehov og lagt en strategi er neste trinn å utarbeide en felles 

handlingsplan for seksjonen, i tillegg må hver avdeling utarbeide en plan for hvordan det skal 

gjennomføre handlingsplanen. Dette er et lederansvar i samarbeid med tillitsvalgte og rådgivere 

i seksjonen. 
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5.1 KOMPETANSEPYRAMIDE 

For å få en skjematisk oversikt over kompetansestrategien til BBS har vi laget en 

kompetansepyramide, se figur 10 

Figur 10 Kompetanse pyramide 

 

 

Pyramiden bygger på læringsmål for medarbeidere i BBS. Det første trinnet i pyramiden 

inneholder kunnskapsorientert undervisning som alle medarbeidere skal ha slik at de kan koble 

informasjon sammen og gjenkalle/gjenkjenne informasjon. Det omfatter også starten på utvikling 

av reflekterende holdning. Neste nivå inneholder spesifikk kunnskap innen aktuelle fagområder i 

BBS, alle som arbeider med dette feltet skal inneha denne kompetansen. Kravet til medarbeider 

er at de skal kunne anvende kunnskapen i praktiske ferdigheter og kunne reflektere over egen 

og andres praksis. Det vil variere litt fra avdeling til avdeling når det gjelder fagspesifikk 

kompetanse, alt etter hvilken pasientgruppe de har ansvar for. 

MASTER

AKS, AGS, Ledelse

VIDEREUTDANNING
Geriatri, psykisk helse, 

aktivitet, demens/aldring, 
ledelse, helserett, 

miljøarbeid, palliasjon

RRESSURSPERSON/SUPERBRUKER
Etikk, IKOS, CosDoc, Smittevern, 

fagspesifikke fordypninger som helserett, 
demens, vurderingskompetanse, 

palliasjon

FAGSPESIFIKK KOMPETANSE - ALLE ANSATTE
Demens, Ernæring, Tannhelse, Palliasjon, Rus, Psykisk 
helse, Velferdsteknologi, Egenmestring, Forebygging, 

Pasientsikkerhet, Aktiv omsorg, Forflyttning, Samtykke, 
Observasjonskompetanse, Geriatri 

GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE FOR ALLE ANSATTE
Nyansatt opplæring, HMS, Dokumentasjon, Lovverk, HHLR, 
Brannvern, Legemiddelhåndtering, Pårørendearbeid, Etikk, 

Informasjonssikkerhet, Brukermedvikrning, 
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Tredje nivå i pyramiden er en fordypning i relevante satsingsområder i samsvar med seksjonens 

mål og tilbys nøkkelpersoner og ildsjeler- ofte kalt superbrukere eller ressurspersoner, slik at 

disse personene får trygghet og selvstendighet til å veilede medarbeidere i det aktuelle 

satsingsområdet i avdelingen. Kravet er at de har evne til å analysere 

problemområder/situasjoner, og anvende både kunnskap, ferdigheter og holdninger til å løse 

problemet/situasjonen. Også her vil behovet variere litt fra avdeling til avdeling, men områdene 

som er beskrevet aktuelle for hele BBS. For å få en god kontinuitet og fordeling av 

arbeidsoppgaver bør ca 40 % av medarbeiderne ha en rolle på dette trinnet. Det er ikke et 

absolutt tall og vil variere etter avdelingens problematikk og satsingsområder.  

I de to øverste nivåene skal medarbeidere tilbys mulighet til kompetanseheving ved å ta 

høyskole- og universitetsutdanning og fagskole for videreutvikle og forske på egen praksis. Det 

er medarbeidere (ildsjeler, ressurspersoner) som har evne til å vurdere verdien av ideer og 

større systemer og som er seksjonens eksperter på sentrale områder. Det fjerde trinnet 

beskriver videreutdanningen som er satsingsområdene BBS. Målet er at minimum 20 % av 

medarbeiderne skal ha en videreutdanning innen disse områdene. Det vil også være mulig å 

søke andre videreutdanninger som en avdeling har behov for. 

Det øverste trinnet omhandler masterutdanning, ifølge KS er det anbefalt at  ca 5 % av 

medarbeiderne bør ha utdanning på masternivå. I BBS er det pr i dag et fåtall som har 

masterutdanning, og er langt til 5 % på hver avdeling, og det er heller ikke et mål i denne 

omgang. Men det er et behov for å øke kompetansen innen klinisk sykepleie, geriatri og ledelse 

og et mål om å ha denne kompetansen på hver institusjon innen 2024. 

Kompetansepyramiden brukes av ledere som et verktøy for å se kompetanseressursene og 

fremtidige behov i egen avdeling under ett for å gjennomføre proaktive kompetansetiltak basert 

på hva ledere må anskaffe (f. eks rekruttere), utvikle (skape læring), mobilisere (høste gevinst av 

tilgjengelig kompetanse) og eventuelt avskaffe eller avvikle kompetanse som ikke lenger er 

gyldig. 

Hver avdeling setter opp aktuelle kompetanser ut fra sine behov for kompetanse til å løse de 

oppgaver de er satt til å løse. 
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6.0 TILTAKSPLAN SEKSJON BO- OG BEHANDLINGSSENTRE 
I dette kapittelet settes det opp en tiltaksplan for å nå målene innen kompetanse i BBS. 

Tiltaksplanen vil ikke dekke behovet for hver avdeling fullt ut, det må kanskje tas bort noe eller 

legge til noe ut fra avdelingens individuelle behov. Målsetting for opplæringen er at 

medarbeidere har oppdatert kunnskap og er trygg i møtet med pasienten og pårørende, og det 

er god pasientsikkerhet og forsvarlighet/kvalitet på tjenestene BBS leverer. 

6.1 NYANSATTE 

Alle nyansatte skal ha minimum tre dagers opplæring før de kan være i avdeling med ansvar ut 

fra sin profesjon/kompetanse. Alle nyansatte skal få tildelt en fadder for de 6 første månedene. I 

tillegg til det som er beskrevet i tabellene under må hver avdeling ha en opplæringsplan for det 

som gjelder sin avdeling. Alle nye medarbeidere skal få aktuelle og sentrale dokumenter som 

arbeidsreglement og feriehefte, dokumentene finnes i vårt kvalitetssystem, Compilo. 

Leder er ansvarlig for at planlagt og strukturert opplæring på avdeling blir gjennomført, men kan 

benytte ressurspersonene innen områdene på avdelingen til oppgaven. Introduksjonsmappe for 

nyansatte er en digital løsning, se her. 

Alle nyansatte skal i tillegg til opplæringen på avdelingen, gå gjennom en kursrekke. 

Opplæringen er inndelt som følgende:  innen tre dager, to uker og to måneder. Kursene finnes 

på Veilederen, KS og KS- læring. Medarbeider er selv ansvarlig for å gjennomføre kursene, 

leder er ansvarlig for å undersøke og dokumentere for at det er gjort. 

Nyansatte kan bes om å ta legemiddelkurset i KS før de begynner. De andre E-læringskursene 

som de skal ta i løpet av de to første månedene kan de ta hjemme eller på jobb. Det blir ikke gitt 

kompensasjon for det som blir gjennomført hjemme. Medarbeidere som ikke er nyansatte får 

halvparten av tiden de bruker på e- læringskurs hjemme kompensert i timebank. Et unntak for 

dette er legemiddelkurset som blir lønnet med inntil tre timer, enten i timebank eller som 

timelønn. 

 

 

 

 

https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/politikk/reglementer/arbeidsreglement-24.6.2020.pdf
https://s16.klos.no/system.php?modul=cdoc&item=119750
https://sandefjord365.sharepoint.com/sites/innsiden-hso/SitePages/Grunnoppl%C3%A6ring-nyansatte-HSO.aspx
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Innen tre dager skal medarbeideren ha gjennomgått: 

Tabell 1 Nyansatt opplæring alle innen tre dager 

Fra  Navn på kurs / opplæring  Type opplæring  Ansvarlig  Tidsbruk  

Visma veilederen  
Grunnleggende helserett -                         
Juridisk grunnpakke for helsepersonell  Nettforelesning Medarbeider  14 min 

Visma veilederen  
Rett og plikt til opplæring -             Juridisk 
grunnpakke for helsepersonell  E-læringskurs                           Medarbeider  20 min 

Visma veilederen  
Taushetsplikt på personalrom -            
Juridisk grunnpakke for helsepersonell  E-læringskurs                           Medarbeider  15 min 

Visma veilederen  
Journal: Dokumentasjonsplikt                
Juridisk grunnpakke for helsepersonell  E-læringskurs                           Medarbeider  13 min 

Visma veilederen  
Journal: Hvordan skrive i journal Juridisk 
grunnpakke for helsepersonell  E-læringskurs                           Medarbeider  7 min 

Visma veilederen  
Journal: journalsnoking og innsynsrett 
Juridisk grunnpakke for helsepersonell  E-læringskurs                           Medarbeider  8 min 

Visma veilederen  
Brukermedvirkning                                             
Juridisk grunnpakke for helsepersonell  E-læringskurs                           Medarbeider  6 min 

Visma veilederen  
Privat mobilbruk i tjenesten                       
Juridisk grunnpakke for helsepersonell  E-læringskurs                           Medarbeider  6 min 

Visma veilederen  
Tillitsskapende tiltak for å unngå tvang 
Juridisk grunnpakke for helsepersonell  E-læringskurs                           Medarbeider  6 min 

Visma veilederen  Brannvern i institusjon  E-læringskurs                           Medarbeider  7 min 

På avdeling  
Rutiner og organiseringen på avdelingen 
(tjenesteansvar, primærkontakt mm.)  

Muntlig og praktisk 
gjennomgang  

Medarbeider/ 
leder 2 timer 

På avdeling  Gjennomgang av Compilo og avvik  
Muntlig og praktisk 
gjennomgang  

Medarbeider/ 
leder 2 timer 

På avdeling  Gjennomgang av IKOS og rapportering  
Muntlig og praktisk 
gjennomgang  

Medarbeider/ 
leder 1 time 

På avdeling  Hygiene og smittevern 
Muntlig og praktisk 
gjennomgang  

Medarbeider/ 
leder 1 time 

På avdeling /KS-
læring Gjennomgang/e-læring Cosdoc  

Muntlig og praktisk 
gjennomgang/e-
læring  

Medarbeider/ 
leder 3 timer 

KS-læring  Legemiddelkurs  E-læringskurs                           
Medarbeider/ 
leder 4 timer 

 

 

 

 

 

https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/opplaringspakker/juridisk-grunnpakke-for-helsepersonell2/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/opplaringspakker/juridisk-grunnpakke-for-helsepersonell2/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/DE103-Rett-og-plikt-til-opplaring/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/DE103-Rett-og-plikt-til-opplaring/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/DE101-Taushetsplikt-pa-personalrom/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/DE101-Taushetsplikt-pa-personalrom/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/dokumentasjonsplikt/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/dokumentasjonsplikt/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/hvordan-skrive-i-journal/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/hvordan-skrive-i-journal/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/journalsnoking-og-innsynsrett/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/journalsnoking-og-innsynsrett/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/brukermedvirkning/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/brukermedvirkning/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/privat-mobilbruk-i-tjenesten/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/privat-mobilbruk-i-tjenesten/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/tillitsskapende-tiltak-for-a-unnga-tvang/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/tillitsskapende-tiltak-for-a-unnga-tvang/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/brannvern-institusjon/
https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=24983&start=0
https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=13887&start=0
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Innen 14 dager skal alle medarbeiderne ha gjennomgått: 

Tabell 2 Nyansatt opplæring innen 14 dager 

Fra  
Navn på kurs / 
opplæring  

Type 
opplæring  Ansvarlig  Tidsbruk  

Visma veilederen  
Pliktmessig avhold for 
helsepersonell  E-læringskurs                           Medarbeider  12 min 

Visma veilederen  

Ansvar for utdeling av 
medisiner      Juridisk 
grunnpakke for 
helsepersonell  E-læringskurs                           Medarbeider  10 min 

Visma veilederen  

Trusler og vold fra 
pasienter, brukere og 
pårørende E-læringskurs                           Medarbeider  9 min 

Visma veilederen  
Forsvarlighetskravet 
ved bytte av vakter  E-læringskurs                           Medarbeider  15 min 

Sandefjord kommune  
 
https://www.sandefjord.kommune.no/nano 
  

Nyansatt- 
Velkommen som 
ansatt i Sandefjord 
kommune                        
Opplæringsportalen  E-læring                           Medarbeider  10 min 

Sandefjord kommune   
 
https://www.sandefjord.kommune.no/nano 
 
  

Sikkerhet og 
pålogging  E-læring Medarbeider  10 min 

KS læring 
Informasjonssikkerhet 
KOMP Is  E-læring Medarbeider  30 min 

På avdeling  
Repetisjon rutiner for 
avdeling  

Muntlig og 
praktisk 
gjennomgang  

Medarbeider 
/ Leder 2 timer 

 

Innen 2 måneder skal alle fagarbeidere og pleiemedhjelpere ha gjennomgått: 

Tabell 3 Nyansatt helsefagarbeider/pleiemedhjelper opplæring innen 2 måneder 

 

Fra Navn på kurs/opplæring Type opplæring Ansvarlig Tidsbruk
Visma veilederen Helsehjelp og bruk av tvang e-læring Medarbeider/leder 15 min

Visma veilederen Underenæring e-læring Medarbeider/leder 13 min

Visma veilederen Meldeplikt ved behov for vergemål e-læring Medarbeider/leder 10 min

Visma veilederen Delegering av ansvar e-læring Medarbeider/leder 10 min

Visma veilederen Tyveri av legemidler e-læring Medarbeider/leder 15 min

KS- læring Forebygging av fall, basiskurs e-læring Medarbeider/leder 45 min

KS- læring Etisk refleksjon e-læring Medarbeider/leder 45 min

Visma veilederen Rett til innsyn i journal etter dødsfall e-læring Medarbeider/leder 15 min

https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/aktuelt/nyheter/Pliktmessig-avhold-for-helsepersonell/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/aktuelt/nyheter/Pliktmessig-avhold-for-helsepersonell/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/Ansvar-ved-utdeling-av-medisiner/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/Ansvar-ved-utdeling-av-medisiner/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/Ansvar-ved-utdeling-av-medisiner/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/Ansvar-ved-utdeling-av-medisiner/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/trusler-og-vold-fra-pasienter-brukere-og-parorende/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/trusler-og-vold-fra-pasienter-brukere-og-parorende/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/trusler-og-vold-fra-pasienter-brukere-og-parorende/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/DE118-Forsvarlighetskravet-ved-bytte-av-vakter/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/DE118-Forsvarlighetskravet-ved-bytte-av-vakter/
https://www.sandefjord.kommune.no/nano
https://www.sandefjord.kommune.no/nano
https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=44&start=0
https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=44&start=0
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Innen 2 måneder skal alle sykepleiere/vernepleiere ha gjennomgått: 

Tabell 4 Nyansatt sykepleier/vernepleier opplæring innen 2 måneder  

Fra  Navn på kurs / opplæring  Type opplæring  Ansvarlig  Tidsbruk  

Visma veilederen  Helsehjelp og bruk av tvang  E-læringskurs                           Medarbeider  15 min 

Visma veilederen  Underernæring  E-læringskurs                           Medarbeider  13 min 

Visma veilederen  Meldeplikt ved behov for vergemål  E-læringskurs                           Medarbeider  10 min 

Visma veilederen  Delegering av ansvar  E-læringskurs                           Medarbeider  10 min 

Visma veilederen  Samtykke til helsehjelp  E-læringskurs                           Medarbeider  20 min 

Visma veilederen  Innehold i dokumentasjonsplikten  E-læringskurs                           Medarbeider  16 min 

Visma veilederen  Selvbestemmelsesretten  E-læringskurs                           Medarbeider  15 min 

Visma veilederen  Tyveri av legemidler  E-læringskurs                           Medarbeider  15 min 

KS læring 
Legemiddelkurs for sykepleier/ 
vernepleier  E-læringskurs                           Medarbeider  30 min 

KS læring Forebygging av fall, basiskurs  E-læringskurs                           Medarbeider  45 min 

KS læring Etisk refleksjon  E-læringskurs                           Medarbeider  45 min 

Visma veilederen  Rett til innsyn i journal etter dødsfall  E-læringskurs                           Medarbeider  15 min 

6.2 FAST RULLERENDE OPPLÆRING 

På enkelte kompetanseområder vil det være behov for fast rullerende opplæring etter fastsatte 

tidsintervall. Behovet vil i hver avdeling være noe ulikt. Kompetanseplanen tar kun for seg de 

områdene som er felles for alle. 

Tabell 5 Fast rullerende opplæring 

Tema Innhold Arena Frekvens Ansvar 

Dokumentasjon CosDoc,VAR, IKOS og 

IPLOS, veiledende plan 

Internopplæring, og 

ekstern fra FoU 

Årlig for alle 

medarbeidere  

Leder/ressurs-

person 

dokumentasjon 

1-3 timer Spl/vpl 1 

Kartleggingskompetanse 
Fokus på smerte, kognitiv 

svikt, angst, 

depresjon,uro, NEWS, 

delir 

Internopplæring og 

ekstern fra 

ferdighets-senteret 

2. hvert år for 

sykepleiere/ 
Leder og 

  vernepleiere/ Spl/vpl 1 

1-3 timer helsefagarb. Tjeneste-ansvarlig 

HHLR  og førstehjelp Opplæring i 

grunnleggende 

hjerte/lunge redning 

Ekstern fra 

ferdighetssenteret 

3. hvert år for alle 

medarbeidere 

Leder og 

3 timer Spl/vpl 1 

https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/DE105-Helsehjelp-og-bruk-av-tvang/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/underernaring/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/DE122-Meldeplikt-ved-behov-for-vergemal/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/DE110-Delegering-av-ansvar/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/Samtykke-til-helsehjelp/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/innholdet-i-dokumentasjonsplikten/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/DE116-Selvbestemmelsesretten/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/DE107-Tyveri-av-legemidler/
https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=24014&start=0
https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=24014&start=0
https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=27306&start=0
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/DE102-Rett-til-innsyn-i-journal-etter-dodsfall/
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Ferdighetstrening og 

vurderingskompetanse Opplæring i aktuelle 

prosedyrer for avdelingen 

Ekstern fra 

ferdighetssenteret 

Etter behov for 

hver avdeling 

Leder og 

1-3 timer Spl/vpl 1 

Ernæring og munnhelse MUST kartlegging og 

veiledende tiltaksplan 

Internopplæring Årlig for alle 

medarbeider 

Leder og 

ressursperson 

dokumentasjon 
1 time på avdeling 

Aktivitet 
Aktivitetsplan, tiltak 

Internopplæring på 

avdeling 

Årlig for alle 

medarbeidere 

Leder og 

fysioterapeut 1 time 

Forebygging av 

belastningslidelser Mobilisering /forflytning, 

bruk av hjelpemidler 
Internopplæring 

Årlig for alle 

medarbeidere 

Leder og 

fysioterapeut, 

forflytningskontakt 1 time 

Vold og trusler Forebygging og mestring 

av vold og trusler 

Internopplæring på 

avdeling/felles Årlig for alle 

medarbeidere 

Leder og verne-

ombud 
1 time Trening 

Etisk refleksjon Etisk refleksjon rundt 

valgt tema 

Intern på egen 

avdeling 

Minimum en gang 

pr måned 

Leder og etikk-

ambassadører 1 time 

Etikk 
Fagdag 

Eksternt med 

seksjonens 

etikkansvarlig 

2 ganger pr år for 

etikk- 

ambassadørene 

Leder og etikk-

ambassadører 
3 timer 

Omsorg ved livets slutt Opplæring i «Livets siste 

dager» 

Internt på hver 

institusjon 

Årlig tilbud til 

sykepleiere/ 

vernepleiere/ 

helsefagarb. 

Ledere og 

ressursperson 

palliasjon 
1 time 

Personsentret omsorg 
Refleksjon rundt temaet 

Internt på hver 

avdeling, 

personalmøte 

Årlig for alle 

medarbeidere 

Leder og 

1 time Spl/vpl 1 

Infeksjonskontroll/ 

Opplæring i 

grunnleggende hygiene 

og smittevern 

Internt på hver 

institusjon, gjerne 

med sykeleier fra 

SiV 

Årlig for alle 

medarbeidere 

Ledere og 

hygiene Spl/vpl 1 

1 time Smittevernkontakt 

Legemiddelhåndtering 

Legemiddelkurs og 

passerings-test 

E-læring på 

3.hvert år for 

helsefag-arbeidere 

Leder og 

4 timer KS-læring Spl/vpl 1 

    Medisinansvarlig 

Legemiddelhåndtering 

Oppfriskings-kurs for 

sykepleier/ vernepleier 

E-læring på 

3.hvert år for 

sykepleier/ 

vernepleier 

Leder og 

1 time  KS-læring Spl/vpl 1 

    Medisinansvarlig 

Velferdsteknologi 

Opplæring i aktuell 

teknologi som brukes på 

avdeling 

E- læring, aldring 

og helse Ved behov for 

ressurspersoner 

Leder og 

Internt eller 

eksternt fra andre 
Spl/vpl 1 
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Leder ved hver avdeling er ansvarlig for å legge den fast rullerende opplæringen inn i et årshjul. 

Leder skal sikre at alle medarbeidere deltar på opplæringen, dette forutsetter at det utarbeides 

en oversikt over avholdt opplæring og hvilke deltakere som har gjennomført. Pr dags dato har 

ikke kommune et godt verktøy for å holde oversikt, inntil dette er på plass blir det laget et Excel 

skjema som lederne kan benytte. Skjemaet skal lagres på O: inntil videre. 

6.3 KOMPETANSEHEVING INNEN SATSINGSOMRÅDENE 

Kartleggingen gjort av ledere og tillitsvalgte pekte på 10 områder med behov for å ha fokus på 

kompetanse. Dette er områder som er sterkt knyttet til pasientgruppen og målsetningen om 

kvalitet og forsvarlige tjenester i BBS. Under hvert område er det listet opp med noen forslag på 

kompetanseheving, men her kan det være flere læringsarenaer. 

• Demens:   

Demensomsorgens ABC; et opplæringsprogram som går over 1-2 år arrangert av USHT. 

Avdelinger som har en hovedtyngde pasienter med demens bør etterstrebe at alle 

tjenesteansvarlige og primærkontakter har gjennomført opplæringsprogrammet. 

Aldring og omsorg er også en ABC som er rette mot medarbeidere i eldreomsorgen og blir 

arrangert av USHT.  

Alle ABC utdanningene kan bygges videre til helsefagarbeider, Med ABC til fagbrev. 

E-læringskurs fra Aldring og helse om palliasjon og demens er et aktuelt kurs 

• Rus og psykisk helse:  

Psykiske sykdommer i eldre år er en ABC som er anbefalt for medarbeidere som gir tjeneste 

til pasienter med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Avdelinger som har en 

hovedtyngde av denne pasientgruppen bør etterstrebe at alle tjenesteansvarlige og 

primærkontakter har denne utdannelsen. 

Aldring og helse har også opplæringskanalen Psyk- it som en kan abonnere på. Det er korte 

videoopplæringer innenfor aktuelle fagområder. Kan brukes som internopplæring eller 

individuell opplæring. Den er også tilgjengelig som podcast. 

• Observasjons – og beslutningskompetanse: 

Ferdighetssenteret tilbyr opplæring i NEWS og andre observasjonsverktøy.  

https://abc.aldringoghelse.no/opplaering/med-abc-til-fagbrev/
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USHT arrangerer læringsnettverk i tidlig oppdagelse av forverret tilstand. Dette er et område 

sykepleier 1/vernepleier 1 og tjenesteansvarlig er ansvarlig for på sin avdeling. 

• Dokumentasjon og kartlegging: 

Alle avdelinger har en egen ressursperson innen dokumentasjon. Denne personen skal få 

opplæring fra FoU enheten sentralt og er sammen med leder ansvarlig for at medarbeiderne 

på egen avdeling innehar nødvendig kompetanse innen dokumentasjon og bruk av 

kartleggingsverktøy. 

Avdelingene følger planen for opplæring som er beskrevet i tabell 5.  

Det vil komme et e-læringsverktøy innen dokumentasjon i KS læring og et for CosDoc i Dips.  

• Etikk: 

Alle avdelingene har en eller to etikkambassadører som får faglig påfyll to ganger i året. 

Ansvarlig for faglig påfyll er etikkansvarlig i USHT. 

Etisk refleksjon blir gjennomført som beskrevet i tabell 5. 

Det er en etikkuke i november hvert år hvor etikkambassadørene sammen med 

enhetslederne er ansvarlige for et arrangement på hver institusjon, gjerne sammen med 

pårørende/frivillige. 

• Pårørende samarbeid: 

Alle pårørende skal snarest få opplyst hvem som er primærkontakt og tjenesteansvarlig. For 

pasienter med vedtak om langtidsplass skal informasjonen gis senest innen 2 uker, fristen 

for  pasienter med vedtak om korttidsplass er tre dager. 

Pårørende skal gis mulighet til å delta på innkomst- og «hva er viktig for meg» samtale 

sammen med pasienten. 

Helsedirektoratet har gitt ut en veileder som leder og sykepleier 1/ vernepleier 1 må kjenne 

innholdet i. Tema fra veilederen kan brukes i internopplæring. 

Pårørendesentret i Oslo, PIO, har flere verktøy for systematisk pårørendearbeid som en kan 

benyttes i internopplæring.  

• Samtykkevurdering og helserett: 

I følge Pbrl § 4-1 skal all helsehjelp skje på frivillig grunnlag med utgangspunkt i samtykke fra 

pasienten, både når det gjelder å ta imot eller å avslå helsehjelp. Samtykkekompetanse 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder
http://piosenteret.no/helsepersonell
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handler om retten til å ta beslutninger på egne vegne. En stor del av pasientene i BBS har 

mangler denne evnen i større eller mindre grad. For å sikre pasientenes rettsikkerhet er det 

viktig at helsepersonell innehar en god kompetanse til å gjøre denne vurderingen. BBS har 

en egen faglig rådgiver som kan bistå, det finnes også flere kurs som omhandler dette 

temaet på visma veilederen.  

• Ledelse: 

Ledelse er knyttet til å ha ansvar for resultater i seksjonen. Begrepet ledelse kan referere 

både til menneskene som har dette ansvaret og til det å utøve ledelse. 

Ledelse kan omfatte ulike oppgaver og funksjoner, men sentralt i all ledelse er å ta 

beslutninger og skape oppslutning om disse beslutningene blant medarbeiderne. Ledelse 

utføres på tre ulike nivåer i seksjonen med 21 avdelingsledere (førstelinjeledelse), 5 

enhetsledere som har ansvar både som førstelinjeledere og mellomledere og en 

seksjonsleder.  

Ledelse kan defineres ulikt, men det er gjennomgående at ledelse handler om å nå mål ved 

hjelp av andres arbeidsinnsats. Lederrollen innebærer mer enn det å være administrator, det 

handler også om å fronte organisasjonen, ta strategiske valg, føre an og ta initiativ i møte 

med omgivelser i stadig endring. 10 faktor er grunnleggende i alt lederarbeid i BBS. 

Det skal legges til rette for at ledere får videreutdanninger som de har behov for i utøvelsen 

av ledelse. Det er et mål at ca 20 % av lederne har en master innen ledelse. 

Det er laget en egen plan for merkantil lederstøtte i BBS, se vedlegg  

Mer om kompetanse for lederen i kapittel 6.6 

Veiledning av studenter, lærlinger og elever:  

• BBS skal være en attraktiv læringsarena for alle studenter, elever og lærlinger. En viktig 

del av opplæringen er at de overnevnte får dele erfaringer med veiledere og sammen 

reflekterer over opplevelsene. Alle studenter, elever eller lærlinger skal føle seg 

velkomne, og de skal få tildelt en veileder første dag. Veilederne skal sette seg inn i 

emneplanene og hva formålet med praksisen. I løpet av 2020 utarbeides det en felles 

plan for BBS for mottak av studenter, elever og lærlinger, en god praksis vil være viktig 
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med tanke på rekruttering. 

 

6.4 GRUNNUTDANNING 

Utdanning dreier seg om all formell kompetanseheving som grunnutdanning, videre og 

etterutdanning. Som vist i kapittel 4.2 har BBS lav dekning av sykepleiere/vernepleiere og høy 

andel pleiemedarbeidere uten formell kompetanse. En strategi er å legge til rette for at 

medarbeidere uten formell kompetanse kan ta utdannelse som helsefagarbeider eller 

sykepleier/vernepleier. Gode helefagarbeidere og pleiemedhjelpere må støttes og motiveres til å 

ta høyere utdanning. Dette kan gjøres både på deltid og heltid. Gjennom kompetanseløftet 2020 

har kommunen midler til å støtte denne ansatte som ønsker å ta høyere utdanning. Det er 

søknadsfrist to ganger i året, retningslinjer og skjema finnes i Compilo. Det kan ikke gis 

permisjon med lønn for studiet, men det er mulighet til å gi lesedager og permisjon for eksamen.  

6.5 VIDEREUTDANNING 

Seksjonen skal legger til rette for at medarbeidere som ønsker videreutdanning/etterutdanning/ 

kurspakker innen seksjonens satsingsområder skal få mulighet til dette. Dette gjelder både for 

helsefagarbeidere og helsepersonell med høyskoleutdanning. Den største utfordringen med å få 

gjennomført disse utdanningene er at det må leies inn vikar for medarbeideren når han/hun er 

på skole eller praksis. Det finnes ikke en budsjettramme til dette, men avdelingen må prøve å 

legge til rette med bytte av vakter, ferie og avspasering. Det kan søkes økonomisk støtte som til 

grunnutdanningene. Som beskrevet i kapittel 5.1 bør minst 20 % av medarbeiderne ha en 

fordypning innen sitt fagfelt. 
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6.6 LEDEROPPLÆRING 

Nyansatte ledere skal tilbys et lederopplæringsprogam som inneholder både e-læring, 

klasseromsundervisnig og veiledning. De første 6 månedene skal alle nye ledere ha rådgiveren 

fra BBS som fadder. Rådgiver skal være særlig «tett på» den første måneden. Nye ledere bør 

gjennomgå samme e-læring som sykepleier/vernepleier i tillegg til egen e-læringspakke. Se 

tabeller under.  

Tabell 6 Lederopplæring 

Fra  Navn på kurs / opplæring  
Type 
opplæring  Ansvarlig  Tidsbruk  

Visma veilederen  
Horfor veilederen                          
Innføring Veilederen Helse og omsorg   E-læringskurs                           Medarbeider 5 min 

Visma veilederen  
Hva finner du i veilederen                            
Innføring Veilederen Helse og omsorg   E-læringskurs                           Medarbeider 9.30 min 

Visma veilederen  
10 tips til suksess med veilederen                        
Innføring Veilederen Helse og omsorg   E-læringskurs                           Medarbeider 4.50 min 

Visma veilederen  Styringsretten - en innføring  E-læringskurs                           Medarbeider 15 min 

Visma veilederen  Styringsretten - endringer i arbeidstid  E-læringskurs                           Medarbeider 13 min 

Visma veilederen  
Styringsretten- endringer i 
arbeidsoppgaver  E-læringskurs                           Medarbeider 11 min 

Visma veilederen  
Styringsretten- endringer i 
arbeidssted  E-læringskurs                           Medarbeider 11 min 

Visma veilederen  
Styringsretten- endringer av 
lønnsbetingelser  E-læringskurs                           Medarbeider 11 min 

Visma veilederen  
Forskjøvet arbeidstid for 
turnusarbeidere  E-læringskurs                           Medarbeider 12 min 

Visma veilederen  Grunnturnus- den gode prosess E-læringskurs                           Medarbeider 23 min 

Visma veilederen  Hjelpeturnus for høytider og sommer  E-læringskurs                           Medarbeider 22 min 

Visma veilederen  
Gjennomsnittsberegning av 
arbeidstiden  E-læringskurs                           Medarbeider 20 min 

Visma veilederen  Overtid for turnusarbeidere  E-læringskurs                           Medarbeider 20 min 

Visma veilederen  Avvikshåndtering  E-læringskurs                           Medarbeider 10 min 

Visma veilederen  Samarbeid om deltjenester  E-læringskurs                           Medarbeider 15 min 

Visma veilederen  
Kommunens ansvar overfør 
pårørende  E-læringskurs                           Medarbeider 15 min 

Visma veilederen  
  
Styringssystem - Krav til ledere Webinar  Medarbeider 35 min 

 

 

 

https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/hvorfor-bruke-veilederen/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/hvorfor-bruke-veilederen/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/hva-finner-du-i-veilederen/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/hva-finner-du-i-veilederen/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/10-tips-til-suksess-med-veilederen/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/10-tips-til-suksess-med-veilederen/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/styringsretten---en-innforing/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/styringsretten---endringer-i-arbeidstid/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/styringsretten---endringer-i-arbeidsoppgaver/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/styringsretten---endringer-i-arbeidsoppgaver/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/styringsretten---endring-av-arbeidssted/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/styringsretten---endring-av-arbeidssted/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/styringsretten---endring-av-lonnsbetingelser/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/styringsretten---endring-av-lonnsbetingelser/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/forskjovet-arbeidstid-for-turnusarbeidere/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/forskjovet-arbeidstid-for-turnusarbeidere/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/grunnturnus---den-gode-prosessen/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/hjelpeturnus-for-hoytider-og-sommer/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/gjennomsnittsberegning-av-arbeidstiden/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/gjennomsnittsberegning-av-arbeidstiden/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/overtid-for-turnusarbeidere/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/DE109-Avvikshandtering/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/DE117-Samarbeid-om-deltjenester/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/kommunens-ansvar-overfor-parorende/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/Opplaring/e-laring/kommunens-ansvar-overfor-parorende/
https://www.veilederen.no/Veilederen/Helse-og-omsorg/aktuelt/podcast/webinar-styringssystem---krav-til-ledere/
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Områder som skal gis opplæring i er: 

Tema Innhold Arena Ansvar 

Dokumentasjon CosDoc,VAR, IKOS og 

IPLOS, veiledende plan 

Internopplæring, 

og ekstern fra 

FoU 

Leder og 

ressursperson 

dokumentasjon 
1-3 timer 

Ressursstyring 
Turnus og avvik Intern 

Leder og 

ressurspersoner 

ressursstyring 7 timer 

HRM 
Personalmeldinger Intern 

Leder og 

ressurspersoner HRM 3 timer 

Websak 
Arkiv og 

dokumenthåndtering Intern Leder/dokumentsenter 

1 time Introduksjon 

Websak 
Saksbehandling under 

veiledning 
Intern Resurssperson 

Økonomi/ agresso 

Regnskap og budsjett Intern 

Leder/ 

2 timer 
Økonomiansvarlig 

BBS 

Easycruit Rekruttering og 

søknadsbehandling 
Intern 

Leder/ ressursperson 

easycruit 
3 timer 

Compilo Avvikshåndtering og 

risikovurdering 
Intern 

Leder/ ressursperson 

compilo 
3 timer 

Fravær, nærvær, 10 

faktor 

Sykefraværsoppfølging, 

Intern Leder/HR 

medarbeiderundersøkelse 

Tillitsvalgt/ 

verneombud 

Presentasjon av 

tillitsvalgte og 

verneombud 

Intern Leder 
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6.7 KOMPETANSEHEVING FOR SERVICE OG KJØKKEN 

Service og kjøkken har ansvar for matlevering til institusjonene og merkantil tjenestene i 

seksjonen. 

BBS har fire produksjonskjøkken: 

• Andebu- bo og behandlingssenter som leverer til institusjonen, Møylandssenteret, 

hjemmeboende og catering. 

• Nygård bo- og behandlingssenter som leverer til institusjonen, Sandefjord medisinske 

senter, dagsenter, Nygårdsvollen, Ranvikskogen og Bokeveien og catering. 

• Kamfjord bo- og behandlingssenter som leverer til institusjonen.  

• Soletunet bo- og behandlingssenter som leverer til institusjonen, hjemmeboende og 

dagsenter. 

Alle kjøkken har IK- MAT og opplæring som ligger i denne avtalen. Der medarbeideren må lese 

både IK-HMS og IK-MAT. Det er en egen sjekkliste for dette, se vedlegg. 

Merkantilfunksjonen i BBS er delt i tre hovedoppgaver: 

• Lederstøtte (agresso, faktura, arbeidsavtaler, easycruit, avtaler med ulike leverandører, 

ressursstyring m.m) 

• Logistikk og bestillinger (medisinsk forbruksmateriell, aktiv forsyning, vaskeri m.m) 

• Publikumsmottak (resepsjon, kontakt med frivillige, post, apotek og andre som kommer 

med leveranser) 

Det er totalt 5,8 årsverk merkantil i BBS, hvorav 1,1 av disse er knyttet til bofelleskapene og 

kjøkkenet på Nygård. De øvrige årsverkene skal gi tjeneste til  4 institusjoner med resepsjoner. 

Merkantilfunksjonen i Stokke skal i tillegg gi tjeneste til to enheter i seksjon senter og 

hjemmetjeneste. Hver merkantil er ressursperson innen et eller flere områder. 

Nyansatt merkantil skal tilbys opplæring både som e-læring og internt, alt innen 2 måneder. 
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Tabell 7 E-læring for merkantil 

 

Tabell 8 Opplæring for merkantil 

Tema Innhold Arena Ansvar 

Ressursstyring 
Turnus og avvik Intern 

Leder og 
ressurspersoner 
ressursstyring 

7 timer 

HRM 
Personalmeldinger Intern 

Leder og 
ressurspersoner HRM 

3 timer 

Websak Arkiv og 
dokumenthåndtering 

Intern Leder/dokumentsenter 

3 timer 

Økonomi/ agresso 
Regnskap og 
budsjett 

Intern 

Leder/ 

2 timer 
Økonomiansvarlig 
BBS 

Easycruit Rekruttering og 
søknadsbehandling 

Intern 
Leder/ ressursperson 
easycruit 

3 timer 

Compilo Avvikshåndtering og 
risikovurdering 

Intern 
Leder/ ressursperson 
compilo 

3 timer 

Resepsjon og 
telefonsystem 

Rutiner og praktisk 
bruk 

Intern Leder og vaktmester 

Logistikk og 
bestillinger 

Rutiner og avtaler Intern 
Leder og 
ressursperson 

6.8 FORBEDRINGSARBEID OG LÆRINGSSLØYFER 

Alle avdelinger skal ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik fra helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen. Loven krever at arbeidsgiver har et system for å håndtere avvik. God 

Fra Navn på kurs/opplæring Type opplæring Ansvarlig Tidsbruk
Visma veilederen Taushetsplikt på pauserom e-læring Medarbeider/leder 15 min

Visma veilederen Privat mobilbruk i tjenesten e-læring Medarbeider/leder 6 min

Visma veilederen Forsvarlighetskravet ved bytte av vakter e-læring Medarbeider/leder 15 min

Visma veilederen Brannvern i institusjon e-læring Medarbeider/leder 7 min

På avdeling Hygiene og smittevern

Muntlig og praktisk 

gjennomgang Medarbeider/leder 1 time
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avvikshåndtering avhenger av å finne ut hva som har skjedd, hvorfor det skjedde, rette opp, og 

legge til rette for at det ikke skjer igjen. Dette kan vi kalle en læringssløyfe. 

For at avviket skal fungere som en læringssløyfe er det avgjørende at verneombud, leder og 

medarbeider arbeider sammen for å finne ut hva som har skjedd, gjøre en risikovurdering, finne 

tiltak for at det ikke skal skje igjen og evaluere hvorvidt tiltakene virker. Læringssløyfer 

forutsetter at alle er villig til å gi hverandre tilbakemeldinger og diskutere erfaringer fortløpende. 

Målet med bruk av læringssløyfer er at kvaliteten på tjenestene som leveres skal bli bedre, 

arbeidsmiljøet skal bli tryggere og vi utvikler oss. Forbedringsarbeid bruker læringssløyfer i 

arbeidet med avvik og andre områder som er definert som et område som krever forbedring. 

Som del av forbedringsarbeid er kvalitetsutvalget opprettet, du kan lese mer om dette under 

kapittel 1.5.4. Når en skal organisere forbedringsarbeidet er det viktig at man sørger for at 

forbedring blir en del av den daglige driften. I forbedringsarbeidet benytter vi Demings sirkel som 

metode. 

Figur 11 Demings sirkel 
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Spørsmålene som skal besvares i læringssløyfen er: 

1. Hva ønsker vi å oppnå? 

2. Når er en endring en forbedring? 

3. Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring? 

Hver avdeling lager sin plan for læringssløyfene og hvor ofte de skal gjøre gjennomganger. 

6.9 PROSJEKTER I SEKSJONEN 

Samarbeid og deltakelse i ulike fagnettverk er viktig med tanke på kompetanseheving 

og fagutvikling. Aktuelle samarbeidspartnere er Utviklingssenteret for sykehjem og 

hjemmetjenester i Vestfold, høgskoler, universitet og andre forskningsmiljøer.  

Seksjonen er med på flere fag- og utviklingsprosjekter, og er aktiv deltager i flere 

forskningsprosjekt. Noen eksempler på prosjekter som BBS har vært med på eller er 

med på: 

- RASK – antibiotika intervensjon, alle institusjonene deltar 

- Kreftomsorg og lindring, ressurspersoner fra hver institusjon deltar  

- Demens,  ressurspersoner fra hver institusjon deltar 

- Simulering ferdighetstrening, ressurspersoner fra hver institusjon deltar 

- Dokumentasjon, ressurspersoner fra hver institusjon deltar  

- Tidlig oppdagelse av forverret tilstand, læringsnettverk der noen avdelinger har deltatt  

Prosjektplan er en oversikt over all intern og ekstern fag og utviklingsprosjekt, deriblant 

deltakelse i forskningsprosjekter og samarbeid i ulike fagnettverk. Planen skal også vise 

en samlet oversikt over deltakelse i eksterne forskningsprosjekt (vedlegg 3). Ved 

deltakelse i eksterne prosjekt skal en klargjøre mål for deltakelse og hvem som er 

ansvarlige. Alle eksterne prosjekt skal avklares med seksjonsleder. BBS er positive til å 

delta i både i forsknings- og utviklingsprosjekter som kan bedre og utvikle både 

kvaliteten og tjenester.   
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7.0 PLAN FOR EVALUERING AV KOMPETANSETILTAKENE 

Det er et primært lederansvar å legge til rette for at medarbeidere får mobilisert kompetanse, 

som bidrar til å nå mål og skape verdier. Forskning viser at lederatferd er helt avgjørende for i 

hvilken grad medarbeidere får mobilisert kompetansen sin på en god måte (Lai og Kapstad, 

2009; Lai 2011). Lederatferd har også stor betydning for i hvilken grad medarbeidere utvikler og 

beholder sin indre motivasjon, lojalitet til virksomheten, lav turnover og oppnådde mål på 

virksomhetsnivå. Ledere må etterspørre den samlede satsingen på kompetanse og følge opp ut 

fra formulerte mål og forventinger om effekter. 

Hver leder må ha en plan for hvordan de skal etterspørre effekt av opplæring og 

kompetanseheving. Medarbeider må oppleve at kompetansen de har blir brukt og at den er 

nyttig, medarbeiderne har også et selvstendig ansvar for å bruke kompetansen sin. 

Den strategiske virksomhets- og kompetanseplanen er en levende plan og skal rulleres hvert 

andre år. Neste rullering er innen november 2022. Det skal utarbeides en egen plan for rullering, 

vedlegg 5. 
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Tretteteig, S. & Røsvik, J.(2016). Personsentert omsorg. Tretteteig, S. (Red). Demensboka. 

Lærebok for helse- og omosrgspersonell (1.utg.).  Aldring og Helse. Nasjonal 

kompetansetjeneste. 

https://sykepleien.no/forskning/2019/01/hvordan-kan-sykepleierstudenter-fa-det-bedre-nar-de-er-
i-praksis 

Ørjasæter, E. (2008). Lederboka. Cappelen Damm AS. 

8.1 OVERORDNEDE STYRINGSDOKUMENTER I SANDEFJORD KOMMUNE 

Kommunestyret i Sandefjord  behandlet  den 20. juni 2017 sak 70/17 Pleie- og omsorgstjenester 

- Status og fremtidig behov 

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2017027895&dokid=137

7250&versjon=8&variant=A& 

20/8077 - Internkontroll – Overordnet styringsdokument 

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&jou

rnalpostid=2020039730& 

Kompetanseplan Helse, sosial og omsorg HSO 

https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/hso-

dokumenter/utviklingssenter/ida/kompetanseplan-juni-2018-etter-ledermote-mai.pdf 

Prinsipper for ledelse i Sandefjord kommune https://www.sandefjord.kommune.no/jobbe-i-

sandefjord-kommune/nyansatte/ 

Arbeidsgiverpolitikk 
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/politikk/reglementer/arbeidsgiverpolitikk-
24.06.2020.pdf 

Etisk reglement for folkevalgte og ansatte i Sandefjord kommune  

Modell for organisering av medbestemmelse ( i Compilo) 

Prosedyre og organisering av vernetjeneste ( i Compilo) 

Styringsdokument internkontroll HMS arbeidsmiljø ( i Compilo) 

Utredning: PWC om status og retningsvalg for fremtidige behov innenfor pleie- og 

omsorgstjenester i Sandefjord kommune. 

https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/hso-

dokumenter/utviklingssenter/ida/pwc-rapporten-utredning-fremtidig-behov-plo.pdf 

Veiledningshefte ferie ( i Compilo) 

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2017027895&dokid=1377250&versjon=8&variant=A&
https://innsyn.sandefjord.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2017027895&dokid=1377250&versjon=8&variant=A&
https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020039730&
https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020039730&
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/hso-dokumenter/utviklingssenter/ida/kompetanseplan-juni-2018-etter-ledermote-mai.pdf
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/hso-dokumenter/utviklingssenter/ida/kompetanseplan-juni-2018-etter-ledermote-mai.pdf
https://www.sandefjord.kommune.no/jobbe-i-sandefjord-kommune/nyansatte/
https://www.sandefjord.kommune.no/jobbe-i-sandefjord-kommune/nyansatte/
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/politikk/reglementer/arbeidsgiverpolitikk-24.06.2020.pdf
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/politikk/reglementer/arbeidsgiverpolitikk-24.06.2020.pdf
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/politikk/reglementer/etisk-reglement-24.06.2020.pdf
https://s16.klos.no/system.php?ok=6s1hdcvtjg82r0f&modul=cdoc&item=120319&rl=
https://s16.klos.no/system.php?ok=6s1hdcvtjg82r0f&modul=cdoc&item=118858
https://s16.klos.no/system.php?ok=6s1hdcvtjg82r0f&modul=cdoc&item=118844
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/hso-dokumenter/utviklingssenter/ida/pwc-rapporten-utredning-fremtidig-behov-plo.pdf
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/hso-dokumenter/utviklingssenter/ida/pwc-rapporten-utredning-fremtidig-behov-plo.pdf
https://s16.klos.no/system.php?modul=cdoc&item=119750
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18/49089-Målstyring i kommunalområdet helse, sosial og omsorg 

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&jou

rnalpostid=2018049089& 

8.2 DOKUMENTER I SEKSJON BO- OG BEHANDLINGSSENTRE  

BBS - Funksjonsbeskrivelse for sykepleier 1 / vernepleier 1 ( i Compilo) 

Funksjonsbeskrivelse for Tjenesteansvarlig -Bo og behandlingssentre ( BBS)  (i Compilo) 

Funksjonsbeskrivelse for Primærkontakt - Bo og behandlingssentre ( BBS)  ( i Compilo) 

Lederavtale BBS- egen dokument  

 

 

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018049089&
https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018049089&
https://s16.klos.no/system.php?ok=6s1hdcvtjg82r0f&modul=cdoc&item=120141
https://s16.klos.no/system.php?ok=6s1hdcvtjg82r0f&modul=cdoc&item=119615
https://s16.klos.no/system.php?ok=6s1hdcvtjg82r0f&modul=cdoc&item=119616
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VEDLEGG 1 OPERASJONALISERING AV VERDIENE I BBS 

 

Tydelighet 

Brukere  Medarbeidere  Økonomi  Seksjonen /kollegaer  

Møte brukerne på forventninger Rolleavklaringer 

Vite hvilke rammer vi har  Fagmøter  

Skape forutsigbarhet Kjenne til mål og verdier Gode rapporteringsrutiner  Etisk refleksjon  

Kvalitet på tjenesten Forventninger og krav er avklart Planlegge ut fra rammer Daglig organisering 

Krav og etterspørsel Forutsigbarhet Kjenne rammene  Årshjul med aktiviteter  

Kort og konkret kommunikasjon Gi konstruktive tilbakemeldinger Ha budsjettansvar  Fagutvikling 

Congruent kommunikasjon Rett kompetanse Åpenhet og ærlighet i fht. Til de 

vi samhandler med  

Konkret og tydelig 

kommunikasjon  

Avklarte forventninger Kompetansekrav Prioritere innenfor rammene  Ansvar og roller er klart definert  

Rett informasjon  Forutsigbare rammer og turnus  Mer kjennskap til hverandre  

Tilstedeværelse  

Avklare forventninger  

Kjennskap til ressurspersoner/ 

kompetanse  

  Beskrive konsekvenser 

 

  Lojale mot beslutning   

 

 

 

Respekt 
 

Brukere  Medarbeidere  Økonomi  Seksjonen/ kollegaer  

Autonomi  Gjensidighet  Forståelse  Komme til tiden  

Individualitet  Lyttende  Prioriteringer  Se hverandre  

Hva er viktig for deg  

Respektere hverandres 

meninger Ansvarliggjøring  Være raus  

Taushetsplikt Se mulighetene hos hverandre Respektere rammene  Respektere hverandres meninger 

Kartlegge livshistorien Høre på, se og lytte Ta budsjettet på alvor  Akseptere forskjellene  

Kunnskap om den enkelte  Vise respekt for forskjellene  Etterstrebe balanse  

Lojale til vurderinger og 

beslutninger  

Etikk holdninger og handlinger  Lojalitet til beslutninger  Respektere midlene en får  Fremsnakke hverandre  
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Møte pasient der pasient er  Tilbakemeldinger  Evaluere  

 

Annerkjennelse og validering  Kjenne den enkelte  Hva forventes av midlene   

Respektere et levd liv  Vise toleranse  Forholde seg til rammene  

Beskytte  Ærlighet  Lojalitet for rammer   

Språkbruk / kommunikasjon/ 

omtale 

 

Holdninger  

 

  Kontroll på forbruk   

 

 

Raushet  
 

Brukere  Medarbeidere  Økonomi  Seksjonen/ kollegaer  

By på oss sjøl  Delegering  Fleksibilitet  Spille hverandre gode  

Vise romslighet  Stole på, gi tillit  Bistå på tvers  Dele kunnskap / kompetanse 

Individuell tilpasning  Akseptere feilbarhet  Tenke helhet  Rom for ulikheter  

Hva er viktig for deg  Åpne for løsninger  Gir og tar  Bruke hverandre på tvers  

Personsentrert omsorg  Vise empati  

Felles forståelse ( en enhet/ en 

seksjon) Stille opp for hverandre  

Fordomsfrie i møte med pasient Tillit( ha tillit til hverandre) Samarbeid på tvers  

 

Inkludere pårørende  

Fleksibilitet , se de ulike 

ressursene  Gjøre de rette tingene   

"Rom for alle" personligheter  Gi positiv feedback  

 

 

Være fleksible  Se hver og en    

Pårørende skal bli sett ( møte 

dem i døren) Lov å gjøre feil  

  

Gi det lille ekstra i hverdager Akseptere ulikheter    

Se forskjeller- individuelle 

behov  

Gi konstruktive 

tilbakemeldinger  

  

Dekke behovene hos den enkelte  

Respektere hverandres 

vurderinger  

  

Individuell tilnærming  

Rose hverandre  

  

Åpen for utfordringer og 

tidsbruk  Humor  

  

Romme ulik atferd  Alle må bli hørt   
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Unngå avvisning     

Akseptere ulikhet     

 

 

Samskaping 
 

Brukere  Medarbeidere  Økonomi  Seksjonen/ kollegaer  

Brukermedvirkning  Løsningsorientert  

Felles forståelse for hele BBS/ 

HSO Godt arbeidsmiljø 

Felles forståelse  Se hele huset under ett  Se helheten  Ikke gå rundt grøten  

Inkludering Felles mål , Mot samme mål  Prioriteringer  Ta elefanten i rommet  

Jobbe mot samme mål  Informasjon til alle  Felles ansvar for budsjett  Trygg ledelse  

Kjenne til alle tilbud som mer 

rettet mot beboerne, eks. 

frivillighet)  10 Faktor  Godt samarbeid mellom ledd Videreutvikling  

Det er VI og ikke bare vi i vår 

lille enhet  Felles verdier  Forståelse for hverandre  Deler kunnskap og erfaring  

Involvere i det daglige utfra 

egne forutsetninger  Skape et godt arbeidsmiljø Effektivitet Hospitering 

Aktiviteter, trim, gåtur ut og 

sansehage  Prosjekter sammen Utnytte ressurser på huset  Gjøre hverandre gode  

Forsvarlige vurderinger på 

tvers  Mestringsfølelse samme  Felles mål Utvikle tjenesten  

Felles sosiale tilstelninger  Medarebeidersamtale  Fordele goder  Felles sosiale tilstelninger  

Involvere  

Dele kunnskap og informasjon 

mellom nivåene  

 

 

Målrettet miljøarbeid  

Omdømmebygging 

  

Personsentrert omsorg  Kompetanseutvikling    

Gyldne øyeblikk  Skape et hjem   

  

Bygge kultur    
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VEDLEGG 2 KOMPETANSEKARTLEGGING FRA LEDERSAMLING  

 

1. Hvordan skal vi benytte 

oss av annen formell 

kompetanse som ikke 

inngår eller er 

helsefaglig utdanning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 Tiltak 

Ansette psykolog 

Knytte spesialisthelsetjenesten 

nærmere oss 

Ansette personer med følgende 

kompetanse: 

Fysio- og ergoterapeut 

Musikkterapeut ( på tvers i 

seksjonen ) 

Kjøkkenvert/servicemedarbeider ( 

mat, og andre praktisk gjøremål) 

samarbeid med NAV ?  

Kulturarbeider med kompetanse på 

å forstå ulike kulturer 

Prest/diakon en med kompetanse på 

etikk/verdisyn 

Aktivitør(hage, form og farge, 

maling, trevirke) 

Ansette fotpleier, frisør 

Sosionom kompetansen er det bruk 

for, spesielt opp mot rettigheter og 

støtteordninger til pårørende, korttid 

Kartlegge kompetanse som allerede 

er i avd.Kan gjøres i 

medarbeidersamtale, evt. 

Questback ( IKOS ? )  

Alternativ behandling, soneterapi, 

akupunktur 

Samarbeid med frivillige 

(besøkshunder, spillaktivitet) Turer 

Målsetting 

Jobbe på systemnivå, sikre 

veiledningskompetanse, 

klinisk arbeid opp mot 

pasienter/beboere, knytte oss 

opp mot spes. 

helsetjenesten. 

Sikre tverrfaglig 

kompetanse. 

Møte personer og pårørende 

med respekt og verdighet.  

Sikre aktiviteter og et sosialt 

liv. 

Økt fokus og bruk av 

sang/musikk i 

miljøarbeid/behandling 

Systematisk arbeid med og 

utvikling av kompetanse på 

etikk/verdisyn 

 

 

 

 

 

 

 

Benytte seg av kompetansen 

som synliggjøres i 
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ut på bein og sykkel, 

miljøaktiviteter i avd, besøksvenn. 

medarbeidersamtalen eller i 

questback 

2. Hvordan skal vi benytte 

oss av real kompetanse 

eks. knyttet til aktivitet, 

instrumenter, musikk, 

idrett, aktivitet, IT- 

kunnskaper…  

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 Tiltak  

Legge til rette for at medarbeidere 

med slik kompetanse slipper til. 

Samarbeide om å skape dette 

rommet, dele oppgaver. 

Systematisk kartlegging av 

kompetanse/ferdigheter gjennom å 

etterspørre i ansettelser, 

medarbeidersamtaler, personalmøter 

og jungeltelegrafen. 

Fleksibilitet, tydeliggjøre 

forventninger og aksept til å ta i 

bruk denne ressursen. 

Skape en kultur for at det er aksept 

for å prøve noe nytt – evt prøve noe 

igjen som ikke fungerte tidligere 

Planlegge turnussammensetning 

av personalet ut fra annen type 

kompetanse, ikke bare se på den 

formelle. Smarte, gjennomførbare 

tiltak med tidsfrister for 

evaluering. Må ledelsesforankres. 

Gi den enkelte handlingsrom til å 

gjøre det de er gode på. Tenk nytt. 

Lage en god struktur. 

 

Målsetting 

Bli stolt av det avdelingen 

får til - omdømmebygging. 

Skape innhold og trivsel for 

beboere, pårørende og 

ansatte. 

Oversikt over 

kompetanse/ferdigheter i 

hver enhet slik at det tas i 

bruk 

 

 

Samskaping, felles innsats 

for et bedre innhold i 

hverdagen. 

 

 

 

 

Leve hele livet 

Meningsfullt å være på jobb 

3. Hvordan skal vi benytte 

oss av 

videreutdanningene, 

ABC, Fagskoler, 

geriatrisk 

vurderingskompetanse? 

 

 

1-3 Tiltak  

Tydeligere forventninger til den 

som tar utdanning.Avklare på 

forhånd hva som forventes av 

medarbeider som øker sin 

kompetanse. 

Legge til rette for deling av 

kunnskap 

Målsetting  

Pasientene får bedre 

tjenester, bevisstgjøring av 

medarbeidere, økt trivsel, 

fokus på kvalitet, benytte 

kompetanse 
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Åpenhet for endring som følge av 

ny kunnskap – holdningsarbeid i 

avdelingen. Rolleavklaring. 

Gi oppgaver som krever 

kompetanse til den som har 

kompetanse. Motivere og følge opp. 

Synliggjøre kompetanse og 

ferdigheter, kultur for å gjøre 

hverandre gode.  

Avklare forventninger om dele på 

fagdager og personalmøter 

Lage en handlingsplan og legge 

inn undervisning i et årshjul 

(internundervisning, personalmøte 

eller på fagdager) 

 

 

 

 

 

 

 

Økt kompetanse i 

avdelingen. Bedre kvalitet i 

tjenesten. Økt trivsel. 

Hvordan finne ut av hvem som 

har innehar slik kompetanse 

ved rekruttering?  

 

 

 

 

 

 

 

1-3 Tiltak  

Etterspørre i intervju, bruke 

metodikk for å få fram flere 

varianter av kompetanse. 

Utlysningstekster som beskriver 

ulike kompetansekrav. 

Bruke rekrutteringshåndboka 

aktivt, tilpasse spørsmål ut fra 

avdelingens behov 

Ha med ressurspersoner som 

jobber ute i avdelingen på intervju, 

tillitsvalgte har ofte mer fokus på 

at ansettelsesprosessen foregår 

riktig. 

Når referanser sjekkes, ha mer 

fokus på andre ferdigheter enn det 

formelle 

Målsetting 

Rekrutterer medarbeidere 

med rett og variert 

kompetanse 
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VEDLEGG 3 DELTAKELSE I PROSJEKTER 

 

Prosjekt Deltager Ansvarlig 
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VEDLEGG 4 SJEKKLISTE FOR OPPLÆRING NYANSATTE 

                                                                                                                   

Bekreftelse på gjennomført opplæring  

 

Undertegnede bekrefter herved å ha gjennomført opplæring for nyansatte, gjennom 

introduksjonspakke med e-læringskurs og praktisk opplæring på avdelingen. Jeg er kjent 

med rutiner på avdelingen.og har forstått ansvar ut fra egen profesjon/ kompetanse.  

 

 

Kommentarer  

 

Alle medarbeidere skal ha gjennomført kurs og opplæring som introduksjon i tråd med 

strategisk kompetanseplan kap. 6.1.   

Medarbeidere skal ha praktisk opplæring på avdelingen, fullføre en kursrekke; innen tre 

dager, to uker og to måneder. Kursene finnes på Veilederen, KS og KS- læring. 

 

 

Ansvar  

Leder er ansvarlig for at planlagt og strukturert opplæring på avdeling blir gjennomført, men 

kan benytte ressurspersoner innen områdene på avdelingen til oppgaven.  

Medarbeider er selv ansvarlig for å gjennomføre kursene. 

 

MERKNADER:                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                        

Dato:  

                                                                                                                                                

Underskrift medarbeider                                                       Underskrift leder/ressurperson 
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VEDLEGG 5 SJEKKLISTE INTRODUKSJON 

 Sjekkliste introduksjon  Gj. Ført Dato Signatur  

1.  Utfylling og signering av arbeidsavtale    

2.  Er gjort kjent med og fylt ut Taushetserklæring, 

MRSA og tuberkulose. 

  

3.  Er gjort kjent med arbeidsreglement, lagt til på 

leseliste i Compilo  

  

4.  Er gjort kjent med etisk reglement for ansatte i 

Sandefjord kommune, lagt til på leseliste i Compilo 

  

5.  Er gjort kjent med feriehefte, lagt til på leseliste på 

Compilo  

  

6.  Er gjort kjent med rutine oppfølging av  

sykefraværsrutinen, lagt til på leseliste på Compilo  

  

7.  Er gjort kjent med Virksomhets- og strategisk 

kompetanseplan for BBS, lagt til i leseliste på 

Compilo  

  

8.  Er gjort kjent med rutiner og organisering på 

avdelingen  

  

9.  Har tatt alle e-læringskurs for nyansatte jf. 

Virksomhets- og strategisk kompetanseplan  

  

10.  Er gjort kjent med roller slik som primærkontakt og 

tjenesteansvar  

  

11.  Har fått opplæring og gjort kjent med 

pasientjournalsystemet Cosdoc  

  

12.  Gjennomgått kvalitessystemmet Compilo og 

avvikshåndtering  

  

13.  Har fullført brannopplæring i henhold til 

institusjonsrutiner 

  

14.  Er gjort kjent med rutiner innen smittevern og 

hygiene   

  

15.  Gjennomgått IKOS og rapportering    

16.  Informasjon om videre opplæring i avdeling   
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17.  For kjøkkenpersonell –er gjort kjent med IK-mat 

rutine, retninglinjer er lagt i leseliste på Compilo 

  

 



 

 

 1 


