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INNLEDNING
KOMMUNENS KJERNEOPPGAVER OG STRATEGISK KOMPETANSEPLAN

Ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov (2011) og samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47/20082009) tydeliggjør kommunens overordnede ansvar for helse og omsorgstjenestene til dens
innbyggere. Lovendringene skal sikre bedre samhandling innad i kommunen, men også mellom
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Pasienter og brukere skal
sikres mer helhetlig og koordinerte tjenester gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte
behandlingsløp. Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige. Kommunen
skal tilrettelegge tjenestene slik at:





Den enkelte pasient gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud
Den enkelte pasient gis et verdig tjenestetilbud
De som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine plikter
Tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene

Videre uttrykkes det at enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal sørge for at virksomheten
arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.
Enhver kommune plikter å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell,
herunder videre- og etterutdanning og sørge for at egne ansatte får påkrevd videre- og
etterutdanning. Ansatte selv plikter å ta del i den videre- og etterutdanning som er nødvendig for å
holde faglige kvalifikasjoner ved like.
Kommunens kjerneoppgaver er knyttet til tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling. Mange av
kommunens oppgaver er lovpålagte, mens andre er skapt ut fra forventninger, behov og politiske
vedtak. Kompetanse er viktig slik at kommunen kan drive effektiv tjenesteproduksjon med en kvalitet
som innbyggerne opplever som pasientens helsetjenester.
Hensikt med en kompetanseplan er at organisasjonen gjennom kontinuerlig læring, forbedring og
innovasjon skal bli bedre rustet til å møte komplekse utfordringer på en smartere og mer effektiv
måte. Planen er et middel i Sandefjord kommunes arbeidsgiverstrategi for å oppnå målet om
kommunen som en god arbeidsgiver.
Strategisk kompetanseplanlegging og -styring handler om å enes om hensikten med arbeidet,
definere mål, velge egnete tiltak for å nå disse målene og evaluere/følge opp hvordan de virker.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/prosjekter/saman_om_ein_betre_kommune/k
ompetansehefte_web_ny.pdf
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Teorigrunnlaget i planen bygger på Linda Lais forskning på kompetanse, samt 10-faktor.
10-faktor bygger på gjennomførte medarbeiderundersøkelser. Strategien støtter opp om en
arbeidsgiverpolitikk som setter gode ledere og medarbeidere i sentrum, og som ser de menneskelige
ressursene som grunnlag for utvikling av gode tjenester for innbyggerne.
Det er et mål å rekruttere og beholde ansatte; Det er viktig å være en interessant arbeidsgiver
framover, samt skape motivasjon i ansattgruppene. Dette for å sikre levering av gode tjenester i en
fremtid med større konkurranse om arbeidskraft.
Regjeringen har i St meld nr 25 (2005-2006) om framtidas omsorgsutfordringer pekt på 5
framtidsutfordringer.
To av disse handler om det som det blir mer av:
 Nye yngre brukergrupper
 Flere eldre med hjelpebehov
Tre av utfordringene handler om det som det blir for lite av:
 Knapphet på omsorgsytere og helse-/sosialpersonell
 Manglende samhandling/medisinsk oppfølging
 Mangel på aktivitet og dekning av psykososiale behov
Vi må tenke nytt og annerledes - dette er en annen side av kompetanseplanens ambisjoner. For at
seksjonene skal settes i stand til å møte de utfordringer vi vet venter må kultur og holdning endres.
Det som tidligere har vært god praksis, vil ikke nødvendigvis være det i fremtiden.
Hvorfor innovasjon i omsorg?
Mange grunner til det, for eksempel:
· Bærekraft
· Kvalitet
· Rekruttering – nok folk og riktig kompetanse
· Endrede behov – nye generasjoner
· Vi gjør mye, men gjør vi det som er riktig?
BAKGRUNN:

HSO (Helse, sosial og omsorg) er et stort kommunalområde med mange ulike tjenester.
USHT-V/FoU (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester/ Fag og utvikling) er en ny enhet fra
01.01.2017, det er viktig å jobbe frem rolle og ansvar i enheten. FoU er samlokalisert med USHT-V og
har felles ledelse. FoU har høsten 2017 jobbet frem forslag til en kompetanseplan for HSO. Forslaget
er utarbeidet med tanke på at det på sikt skal utarbeides en en felles overordnet plan
virksomhetsplan, hver seksjon vil i tillegg ha behov for egne definerte planer ut fra særegne behov.
Hovedhensikten med en overordnet kompetanseplan er at vi er felles om det som kan være felles,
unngår dobbeltkjøring og bidra til å sikre «sammen og på tvers».
Kompetanseplan har utgangspunkt effektmålene (presenteres på side 7), effektmålene ble
utarbeidet før kommunesammenslåing, disse ble vedtatt av rådmannen, gjeldene fra 01.01.2017.
I prosessen med utarbeidelse av strategisk kompetanseplan var det behov for å konkretisere
følgende:
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 Behov for oversikt og planleggingsverktøy. Hva skal vi jobbe med i USHT-V/FoU?
 Ønske om å jobbe «Sammen og på tvers». Hvilken rolle skal USHT-V/FoU ha?
 Effektmål; Hvordan skal disse operasjonaliseres og hvilke forventninger ligger det til
enhetene?
 Rapport om kompetansedeling og –samarbeid i Vestfold (2016-2017), hva kom frem og
hvilke områder så lederne for seg at det var behov for kompetansehevende tiltak i forhold
til?
 Hvilke planer er allerede utarbeidet i Sandefjord kommune?
 Hvilke overordnede føringer skal innfris?
 Hvilke strategiske planer foreligger i Sandefjord kommune pr vår 2017?
Arbeidet med kompetanseplan for HSO området ble startet våren 2017. I ettertid har HSO
ledergruppe jobbet frem 3 strategiske mål som skal være hovedsatsningsområder for sektoren, disse
er:

 Barn med et vanskelig utgangspunkt klarer seg bedre som voksne
 Innbyggerne er i stand til å ta vare på seg selv/ivareta egen helse
 Tjenestene utformes slik at etterspørselen etter heldøgn omsorg er
redusert
Sandefjord kommune er definert som en hjemmebasert kommune. Dette påvirker
satsningsområdene og opplæringsplaner. Pr i dag foreligger det eksempelvis ikke gode systemer og
rutiner for oversikter over kompetansebeholdning, kompetansekartlegging, framskrivninger og
konkretisering for å planlegge behov. Det er ulike systemer som ivaretar deler av dette. Det bør på
sikt være et mål at man har et system og at dette er en del av en strategisk kompetanseplan.

ARBEIDSPROSESS

Arbeidsgruppen startet med et mål om å utarbeide en kompetanseplan for HSO. På grunna av
manglende overordnede planer, ble effektmålene lagt til grunn for arbeidet. Alle målene ble
konkretisert og gjennomgått. Hvilke kompetansemål må settes for å nå effektmålene, hvilke tilbud
har vi i dag, hva mangler for å nå målene, hvilke tiltak bør iverksettes for å tette dette gapet (GAPanalyse).
Ved gjennomgang av tiltakene så vi at det var noen områder som gikk igjen. Tiltakene ble sortert inn
under ulike fokusområder, se oversikt neste side.
Tiltakene/kompetanseområder ble jobbet frem utfra følgende gjennomgang, se vedlegg:

I denne prosessen fremkom det raskt at en del var rene kompetansehevingstiltak og noe var utvikling
og prosjektarbeid. Med dette som bakteppe så vi at planen burde deles opp:
1. Kompetanseplan HSO fokus på opplæringstiltak
2. Strategiplan USHT-V/FoU med definerte fokusområder og utviklingsarbeid innen disse.
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FOKUSOMRÅDER

USHT-V/FoU
Synlighet og utvikling
«USHT-V/FoU skal være en
attraktiv og anerkjent ressurs
for kompetanse, fag– og
tjenesteutvikling»
Kompetanse
«Rett kompetanse til
rett situasjon»

Helsefremming
«Innbyggerne har
kompetanse som
fremmer egen helse og
forebygger sykdom»

Samhandling
«Samhandling som
arbeidsform»

Innovasjon
«Langt fremme på
innovasjon, digitale
løsninger og
velferdsteknologi»

Denne planens fortsettelse legger til grunn ulike opplæringsaktiviteter som USHT-V/FoU er
ansvarlige for og som er felles for de definerte seksjonene.
Opplæring og utvikling vil gjensidig påvirke hverandre og må skje i nært samarbeid med praksisfeltet.
Nye retningslinjer og føringer vil stadig kreve endring i tjenestene. Å sikre nødvendig kompetanse i
dagens og fremtidens helsevirksomhet innenfor et system med stadig strengere økonomistyring, er
en enorm utfordring. Det kommer statlige føringer som gir kommunen ansvar for nye oppgaver,
utfører av tjenestene skal innfri mer uten tilsvarende økning i ressurser. Dette fordrer at USHT-V/FoU
er oppdatert og slik er en ressurs for seksjonene.
Endrings- og implementeringsarbeid medfører ulike former for aktivitet:
-utvikling og tilrettelegging på den ene siden
-direkte opplæringstiltak, endring av rutiner og implementering på den andre siden
Et ønsket mål er at systematisk jobbing medfører at praksis etterspør, definerer opplæringsbehov og
satsningsområder.

6

FORANKRING AV KOMPETANSEPLAN

Overordnet kompetanseplanen må ses i sammenheng med kommunens øvrige planarbeid.
Kompetanseplanen forankres i seksjonene Sandefjord medisinske senter, Senter og
hjemmetjenester, Bolig, aktivitet og avlastning og Bo- og behandlingssenter, Familie og Helse og den
delen av NAV det er aktuelt for. Utarbeidelse av handlingsplaner i den enkelte seksjon bør
samordnes med øvrige planer. Planen bør presenteres i alle avdelinger og være kjent for alle ansatte.
Det vil utarbeides forslag i forhold til kanaler for å melde behov og endringer ut fra egen seksjon.
LEDELSE

Nasjonalt er det tydelige føringer med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Ulike insentiver er
iverksatt.
01.01.2017 ble tidligere Internkontrollforskrift endret, ny iverksatt. Nytt i denne er ledernes ansvar
for å jobbe systematisk og kvalitetssikre tjenestene. «Formålet med forskriften er å bidra til faglig
forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at
øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves.» Gjennom tydeligere og mer
tjenestetilpassede krav skal forskriften bidra til å gi den som har det overordnede ansvaret for
virksomheten et godt verktøy for systematisk styring og ledelse, samt kontinuerlig forbedring.
(Helsedirektoratet 2017)
§ 6 i forskriften uthever virksomhetens plikt til å planlegge, herunder ligger også å ha oversikt over
medarbeidernes kompetanse og deres behov for opplæring.

NASJONALE FØRINGER, ET UTDRAG

Eksempler på ulike St.meld., dette er informasjon som legges frem for Stortinget, alle disse påvirker
igjen praksis. En kompetanseplan skal bidra til å oversette og implementere nye føringer i praksis.
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DEN ENKELTE ANSATTE’S KJENNSKAP TIL PLANEN OG ULIKE AKTIVITE TER

Planen er definert som et grunnlags dokument for oversikt og for å sette planen inn i en overordnet
sammenheng. Den enkelte ansatte vil forholde seg til ulike årshjul, disse vil bli lagt tilgjengelig for
lederne og den enkelte ansatte.
Arbeidsgruppens forslag er at HSO har et felles overordnet årshjul, slik at man sikrer at aktiviteter
som kan være felles er kjent for alle. I tillegg foreslår arbeidsgruppen ulike årshjul som ligger
tilgjengelige i det overordnede, eks Ferdighetssentrert, CosDoc. Hver seksjon vil være i behov av mer
fagspesifikke opplæringsaktiviteter i tillegg, her foreslås det at man definerer de ulike
satsningsområdene i egen seksjon og derigjennom planlegger egen aktivitet. Løsningen er ikke
endelig avklart, det er dialog med IT for å finne en løsning som tilgjengelig gjør ulike
opplæringsaktiviteter i seksjonen.
JUS OG SAKSBEHANDLIN G

Å etterleve lover og forskrifter skal beskytte brukere, innbyggere og samfunnet mot usaklighet,
forskjellsbehandling og vilkårlighet fra kommunens side.
Virksomhetsstyringen skal sikre etterlevelse av lover og forskrifter. Dette innebære riktig
saksbehandling og tjenesteutøvelse, samt ivaretagelse av kommunens juridiske interesser som
forvaltningsmyndig, tjenesteproduksjon og eier.
All tjenesteutøvelse og saksbehandling skal være i samsvar med gjeldene lover og forskrifter.
Med dette som bakgrunn er det viktig å sikre at alle ansatte i HSO er kjent med lovverket som ligger
til grunn. Funksjon/rolle vil være avgjørende for hvilke deler og hvor grundig en må kjenne de ulike
lover og retningslinjer. Utarbeidelse av kompetanseplan vil være et middel for å sikre at alle som
jobber i seksjonen får nødvendig opplæring og kunnskap for å kjent med den enkeltes rettigheter og
plikter.
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Mål HSO Sandefjord
kommune
Strategiske mål HSO
«SAMMEN OG PÅ TVERS»
Sikre effektivt samarbeid og
kunnskapsdeling for å
ivareta gode og trygge
pasientforløp på tvers av
tjenesteområder

Ny kommunal helse- og
omsorgstjenestelov (2011) og
samhandlingsreformen
(St.meld. nr. 47) tydeliggjør
kommunens overordnede
ansvar for helse og
omsorgstjenestene til dens
innbyggere.
Lovendringene skal sikre bedre
samhandling innad i
kommunen, men også mellom
spesialisthelsetjenesten og den
kommunale helse – og
omsorgstjenesten.
Pasienter og brukere skal sikres
mer helhetlig og koordinerte
tjenester gjennom forpliktende
samarbeidsavtaler og avtalte
behandlingsløp.
Helse- og omsorgstjenester
som tilbys eller ytes skal være
forsvarlige.

Kommunen skal tilrettelegge
tjenestene slik at:







Den enkelte pasient gis et
helhetlig og koordinert
tjenestetilbud
Den enkelte pasient gis et
verdig tjenestetilbud
De som utfører tjenestene
blir i stand til å overholde
sine plikter
Tilstrekkelig
fagkompetanse sikres i
tjenestene

1.

Barn med et vanskelig utgangspunkt
klarer seg bedre som voksne
Innbyggerne er i stand til å ta vare på seg
selv/ivareta egen helse
Tjenestene utformes slik at etterspørselen etter
heldøgn omsorg er redusert

2.
3.

EFFEKTMÅL

INNBYGGERE







En helsefremmende kommune og prioritering av forebyggende
arbeid
At det legges til rette for økt brukermedvirkning, hvor det tas
utgangspunkt i det som er viktig for den enkelte bruker
At kommunen er langt fremme på innovasjon, digitale
løsninger og velferdsteknologi
At de sikres rett kvalitet og sammenheng i tjenestetilbudet
At de tilbys likeverdige og tilgjengelige tjenester

MEDARBEIDERE








INNBYGGERNE

Samhandling som arbeidsform
Korte beslutningslinjer og myndiggjorte medarbeidere
Gode fagmiljøer med utviklingsmuligheter
En fremtidsrettet og velfungerende organisasjon med
heltidskultur og godt omdømme
Godt arbeidsmiljø med felles kultur og medarbeiderinvolvering
Ledere som er kompetente, tydelige og synlige

SAMARBEIDSPARTNERE





God intern samhandling i kommunen
En profesjonell og løsningsorientert kommune
En tilgjengelig kommune
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INNBYGGERE

Morgendagens helse-, sosial og omsorgstjenester skal skapes og utvikles sammen med
bruker/pasient og pårørende. Pasient/bruker skal ha større innflytelse over egen hverdag, gjennom
økt valgfrihet og et større mangfold av tilbud. Pasient/brukers behov skal settes i sentrum for
utvikling og endring av HSO tjenestene.
Vi må tenke nytt og i større grad involvere innbyggere i beslutningsprosessene. Vi utfordres i forhold
til økt grad av brukerinvolvering, endre etablerte tjenester, tenke nytt og innovativt.
I Sandefjord kommune er det bevisst satsning på frivillighet og det jobbes med å inkludere frivillige i
større grad inn i tjenestene. Pågående prosjekt vedrørende frivillighet, ledes av USHT-V. Sandefjord
kommune har utarbeidet en plan for velferdsteknologi. Dette er eksempler på ulike tiltak som
iverksettes for å imøtekomme fremtidens utfordringer.

MEDARBEIDERE

Behovet for tjenester innen området HSO vil øke i årene fremover og medføre endrede oppgaver for
kommunen. Tjenestene vil være sammensatte med stor grad av kompleksitet, noe som vil kreve
avansert kompetanse og tverrfaglig samskapning.
Behov for spisskompetanse på ulike fagområder, nye kompetanseområder og god grunnkompetanse
er sterkt økende i kommunehelsesektoren. Medarbeiderne er kommunens viktigste ressurs.
Fleksibilitet og vilje til endring er viktige kvalifikasjoner som stilles til medarbeidere i Sandefjord
kommune.
Ledere i HSO har et generelt samfunnsoppdrag med å forvalte og lede tjenesten i tråd med
samfunnets krav til kvalitet. Det stilles høye krav til lederskap, kvalitetsforståelse, tverrfaglig
samarbeid og samspill med andre aktører. Det forventes at virksomhetene samhandler helhetlig og
koordinert, og at ledelsen legger til rette for brukermedvirkning i ulike prosesser.
Sandefjord kommune startet i 2017 med 10-faktor opplæring, programmet ledes av KS konsulent og
er utviklet av Linda Lai. Alle ledere skal gjennomgå opplæring og medarbeiderundersøkelse skal
gjennomføres fra november 2017. Det er satt et 5 års perspektiv på oppfølging og utvikling. Dette
arbeidet vil påvirke satsnings- og utviklingsområder fremover.

SAMARBEIDSPARTNERE

HSO vil ha behov for å samarbeide med andre kompetansemiljø og utdanningsinstitusjoner.
«Sammen og på tvers» bør gjenspeiles i praksis. Komplekse saker må løses av kommunen i fellesskap,
det må være et felles ansvar på tvers av faggrupper og seksjoner. Innbyggere og samarbeidspartnere
må oppleve kommunen som en samlet enhet.
For å nå kommunens målsetninger må en samarbeide med andre institusjoner og aktører for å tilby
gode tjenester, eksempelvis aktører innenfor velferdsteknologi, utdanningsinstitusjoner og
spesialisthelsetjeneste.
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FREMTIDENS HELSETJEN ESTE

«Hva er viktig for deg?

Det er ønskelig at hverdagsmestring er en del av
tankesettet i hele tjenesten og at brukerens mål og
definisjon av hva som er viktig for den enkelte er en
selvfølgelig del av tjenestene i kommunalområdet.

Endring av fokus i helse- og sosialområdet, dreining fra
gjøre for til å gjøre med, egenmestring som mål,
tverrfaglig oppfølging, dette krever endring i holdning og
kultur.
I praksis vil dette for eksempel kunne være:




Helhetlige pasientforløp; innbyggere som skrives ut fra sykehuset med behov for
heldøgnsomsorg, blir tidlig i forløpet inkludert i å sette egne mål for tilbudet, alle
ledd i tjenesten har fokus på egenmestring. De blir møtt med spørsmålet «Hva er
viktig for deg»
Innbyggere som fyller vilkår for tjenester skal bli spurt «Hva er viktig for deg», dette
bidrar til at de definerer egne mål og derigjennom mobiliserer for økt
hverdagsmestring. I Sandefjord kommune bidrar personalet i Best hjemme til dette
fokuset, det er ønskelig at dette tankesettet også inkluderes i andre ledd av
tjenesten.

Forebyggende perspektiv og tilrettelegging for fortsatt egenmestring vil være avgjørende for å kunne
yte kvalitativt gode tjenester i fremtiden.

KRAV OM GOD KVALITET OG EFFEKTIV TJENESTE

Kjennetegn på kvalitet i helse – og omsorgstjenestene er at tjenesten er bygget opp rundt det
enkelte individ. Den enkelte skal ha et mest mulig verdig og selvstendig liv. Innbyggerne skal kunne
bo så lenge som de selv ønsker og klarer hjemme. Dvs tjenestene må ha fokus på forebyggende og
helsefremmende tiltak. Det innebærer at i prosessen fra vedtak til igangsatt tjenesteyting skal man
rette oppmerksomheten på mulighetene og motivasjonen for egenmestring. De ansatte skal ha god
kompetanse i møte med de behov den enkelte har. De skal utøve sitt faglige skjønn i det daglige
møte, motivere og skape forutsetninger for egenmestring. En forutsetning for dette er trygge
fagpersoner og et avklart verdigrunnlag. Å inneha god og bred spisskompetanse på ulike områder er
et krav som blir tydeliggjort i økende grad, jamfør endringer i forvaltningsansvar (eks.
samhandlingsreformen).
Et fokus kun på sykdom og kliniske diagnoser vil ikke være nok. Et slikt snevert fokus overser
subjektive forhold og er ikke i tråd med WHO definisjon av at helse er noe mer enn fravær av
sykdom. Perspektivdreiningen i den nye folkehelseloven fra sykdomsperspektiv til
påvirkningsperspektiv tilkjennegir økt vekt på de sosiale påvirkningsfaktorene i menneskers liv. Det er
derfor av stor betydning at ikke bare skal den det gjelder høres, det blir like viktig å fokusere på det
som styrker og fremmer helse som på det som skaper og kurerer sykdom.

Folkehelse og psykisk sykdom

Folkehelseloven; Endring av definisjonen folkehelse til at
forebygging av psykisk sykdom er likestilt med forebygging
av somatisk sykdom.
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§ 3.Definisjoner i loven
a) Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning
b) Folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer
som direkte eller indirekte påvirker helsen.
I praksis vil dette si at man i Sandefjord kommune må jobbe med helhetlig tenkning, tenke hele
mennesket, man må tenke utover egne tjenester og ikke ha en snever tilnærming til den enkeltes
bistandsbehov. Det er viktig med god kunnskap om organisasjonen, samarbeide på tvers og ha en
felles forståelse i hele tjenestelinjen. Fra søknad til iverksettelse og utførelse.

KOMPETANSEBEGREPET
DEFINISJON KOMPETANS E:

Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig
å utføre aktuelle funksjoner i tråd med definerte krav og mål (Linda Lai 2010).

KUNNSKAPER

Deles inn i teoretisk kunnskap, praktisk kunnskap, erfaringskunnskap
 Teoretisk kunnskap dreier seg om å vite at, vite om og vite hvorfor
 Praktisk kunnskap dreier seg om å vite hvordan og å kunne gjøre det
 Erfaringskunnskap er individuell og opplevd kunnskap

FERDIGHETER

Konkret, praktisk handling som kommer til syne i daglig arbeid
 Evner til å kunne anvende kunnskap i praksis, samt tilegne seg ny kunnskap
 Deling av kunnskap
 Gode samarbeidsevner/samhandling
 Gode kommunikasjonsevner
 Endringsvilje og nytenkning
EVNER

Er et individs potensiale i form av stabile egenskaper, talenter og øvrige trekk som påvirker
mulighetene til å utføre en oppgave og for å tilegne seg og anvende nye kunnskaper,
ferdigheter og holdninger
 Grad av kreative, analytiske, intuitive eller verbale evner
 Mentale ressurser
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Personlighetstrekk: grad av omgjengelighet, åpenhet og samvittighetsfullhet

Evne komponenten påvirker de andre kompetanseenhetene, men lar seg i vesentlig grad ikke
påvirke gjennom tilegnelse av nye kunnskaper, ferdigheter og holdninger
HOLDNINGER







Påvirker direkte hvordan oppgaver utføres og er en viktig indikator på om en person
er kompetent eller ikke
Påvirker tilegnelse og utnyttelse av kompetanse
Referer til meninger, oppfatninger og verdier knyttet til aktuelle oppgaver og
funksjoner, med andre ord jobbrelaterte
Motivasjon, selvfølelse, subjektiv mestringsfølelse og vilje
Bør tas spesielt i betraktning i forbindelse med anskaffelse, utvikling og mobilisering
av kompetanse

LÆRENDE ORGANISASJON

En lærende organisasjon kan defineres som en organisasjon som utvikler, forvalter og tar i bruk sine
kunnskapsressurser slik at virksomheten totalt sett blir i stand til å mestre daglige utfordringer og
etablere ny praksis når det er nødvendig. Lærende organisasjoner kjennetegnes blant annet ved
fleksibilitet i arbeidsmåter og organisering, og de preges av kompetanseutvikling og
kunnskapsspredning. I dette ligger det to hoveddeler. Det ene er at organisasjonen gir gode vilkår for
at den enkelte skal kunne utvikle og bruke sin kompetanse gjennom arbeidet. Det andre er at
organisasjonen som helhet er i stand til å endre praksis i riktig retning når det trengs for bedre å
oppnå organisasjonens mål (KS 2010).
Forutsetning for at man skal lykkes innad i seksjonen er nærværende og tydelige ledere. Ledere som
er bevisst sitt ansvar om å skape «lærende organisasjoner». Ledere har et ansvar for å arbeide
målrettet mot organisasjonens visjon og mål, bygge felles identitet og være tydelig på
forventningsavklaring både overfor tjenestemottakerne og de ansatte de er satt til å lede.

KOMPETANSEANALYSE

Ifølge Linda Lai(2004) består det av tre hovedaktiviteter
1. Definere kompetansekrav
Hvilken kompetanse trenger kommunen/virksomheten for å nå sine mål og utføre definerte
oppgaver på ønsket måte og nivå?
2. Analysere kompetansekapital
Har kommunen/virksomheten den kompetansen den trenger? (jfr. kompetansekrav)
Blir viktig kompetanse brukt på en god måte?
Hvilken kompetanse forvalter vi gjennom våre medarbeidere og hvilken blir brukt?
3. Identifisere kompetansebehov
Hvilken kompetanse mangler vi eller blir ikke brukt ?
Mobiliseringsbehov: Hvilken kompetanse kan mobiliseres bedre hos våre medarbeidere?
Læringsbehov: Hvilken kompetanse kan utvikles hos våre medarbeidere?
Anskaffelsesbehov: Hvilken kompetanse bør anskaffes gjennom rekruttering eller samarbeid med
andre?
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Kartlegging og vurdering av kompetanse gjøres på grunnlag av kommunens overordnede mål. Hva
trenger kommunen/seksjonen for å nå sine mål og utføre definerte oppgaver på ønsket måte og
nivå? Ta utgangspunkt i både formelle, målbaserte og subjektive kompetansekrav. Enighet om
kvalitet og hvilke mål som skal gjelde for tjenestene i Sandefjord kommune er en forutsetning for å
lykkes.
På bakgrunn av kompetansekravene analyseres kompetansebeholdning og kompetansebehov.

TALL FRA SANDEFJORD KOMMUNE

Vi har valgt å innhente noen tall fra Sandefjord kommune som gjelder alder. Alderssammensetningen
i avdelingen vil være en del av planleggingen i forhold til avvikling og ny rekruttering.
Antall årsverk i Sandefjord kommune, HSO er pr august 2017:
År

Kjønn

Hele HSO

Hjemmetjenester

Bo- og
behandlingssenter

Sandefjord
medisinske
senter

Bolig,
aktivitet og
avlastning

Familie og
helse

Pr aug.

Kvinner

1329,84

365,70

338,31

144,38

370,98

110,47

2017

Menn

204,20

23,20

29,43

27,75

111,82

12,00

Oversikten viser årsverk, antall «hoder» i eks hjemmetjenesten er 759, gjelder fast ansatte og vikarer
som går i vakante stillinger.
Av det totale antall årsverk i HSO er det pr august 2017, 212,2 som innehas av ansatte over 60 år,
dette fordeler seg slik, se tabell:
Antall årsverk pr seksjon over 60 år:
År

Kjønn

Hele
HSO

Hjemmetjenester

Bo-/og
behandlingssenter

Sandefjord
medisinske
senter

Bolig,
Familie
aktivitet og og helse
avlastning

Pr
aug.2017

Kvinner

191,21

53,96

56,92

20,88

47,80

11,65

Menn

22,99

1,19

3,00

4,1

13,70

1,00

Gjennomsnittsalderen blant ansatte i Sandefjord kommune, seksjonsvis fordeler tallene seg slik:
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KOMPETANSEKARTLEGGING

Sandefjord Kommune har pr i dag ikke et formelt verktøy som benyttes i kartleggingen av total
kompetansebeholdning. Det foreligger derfor kun en delvis oversikt over formell kompetanse.
Oversikt over uformell kompetanse er basert på ledernes kjennskap til de enkelte arbeidstakerne i
egen avdeling. Svakheten med det er at det i stor grad er lederens vurdering av arbeidstakerens
kompetanse som ligger til grunn og ikke arbeidstakeren selv.
I videre arbeid med kompetanseplan anbefaler vi at man innhenter tall, får god seksjonsvis oversikt,
både hva gjelder kompetanse, men også alder, da det er av stor betydning i forhold til planlegging av
fremtidig behov.
TILTAK FOR UTVIKLING. HVA KAN OG BØR UTVIKLES?
MEDARBEIDER OG LEDERUTVIKLING

I følge Linda Lai (2012) er kunnskaper overfokusert og holdninger underfokusert i kompetansearbeid.
Kunnskaper er ikke nok, men må kombineres med (evne og) vilje til å gjøre en god jobb. Det bør
derfor settes stort fokus ikke bare på hvilke kompetansekrav som stilles til lederne og
medarbeiderne, men også forventningene til utførelsen.
Funn i KS undersøkelse som benytter kompetanseutvikling som verktøy (2010) viser at følgende
fremmer læring på arbeidsplassen:,






Vekt på helhetlig tenkning før iverksetting av kompetansetiltak
Læring i fellesskap
Praksis nær kompetanseutvikling
Tilretteleggende ledelse og myndiggjorte medarbeidere.
Unngåelse av små stillinger

ETISK REFLEKSJON
Et ønsket satsningsområde i kommunalområdet er etisk refleksjon. Alle de 3 tidligere kommunene
har deltatt i ulike puljer i KS satsningen, Samarbeid om etisk kompetanseheving. Det er ulik grad av
aktivitet pr nå. Erfaringer med en overordnet gruppe med ressurspersoner har vært positive. Disse
bør ha møter 2-3 ganger pr år, det må sikres kompetanseheving og at de er trygge i rollen.
FoU har fått et meransvar for å organisere og iverksette etikkarbeidet i kommunalområdet.
10 FAKTOR – MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

Som nevnt tidligere i planen har Sandefjord kommune startet satsningen på 10 faktor, dette er en
tydelig satsning i hele kommunen, forankret i administrativ og politisk ledelse.
10 faktor er en forskningsbasert medarbeiderundersøkelse som er et godt verktøy for å måle faktorer
som er ansett som avgjørende for at organisasjonen skal oppnå gode resultater. Et godt arbeidsmiljø
fremmer trivsel, god læring og kreativitet. Gode ledere oppnår resultater sammen med selvstendige,
aktive og kompetente medarbeidere i et godt arbeidsmiljø.
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DE 10 FAKTORENE

1. Oppgavemotivasjon (indre motivasjon)-motivasjon for selve
oppgavene
2. Mestringstro – tiltro til egen jobbkompetanse
3. Opplevd selvstendighet (autonomi) – opplevd tillit og mulighet til å
jobbe selvstendig
4. Bruk av kompetanse (kompetansemobilisering) – opplevd bruk av
egen kompetanse
5. Mestringsorientert ledelse – ledelse med vekt på å gjøre
medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger
6. Rolleklarhet – tydelig kommuniserte forventninger
7. Relevant kompetanseutvikling
8. Fleksibilitetsvilje – villighet til å være fleksibel på jobb
9. Mestringsklima – kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode
10. Nyttemotivasjon (prososial motivasjon) – ønske om å bidra til nytte
og måloppnåelse for andre

LÆRINGSARENAER I SAN DEFJORD KOMMUNE

Det er grunn til å tro at arbeidsplassen som læringsarena vil få økt betydning i de kommende årene.
Dette fordi læreprosessene som skjer på arbeidsplassen vanskelig kan gjenskapes andre steder. I
dette ligger både et ansvar og en mulighet for helsetjenesten. Det er behov for mer kunnskap om
hvordan denne form for kompetanseutvikling skjer i helsetjenesten. Det er også behov for mer
kunnskap om hvilke rammebetingelser og insitamenter som kreves for å legge til rette for gode
læringsprosesser i det daglige ute i tjenestene. I et arbeidsliv hvor stadig flere oppgaver krever
formell kompetanse, må læring i det daglig suppleres med videre- og etterutdanning (KS FoU
Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 2010).
ULIKE LÆRINGSARENAER















Det daglige arbeidet
Arbeidsgrupper/prosjekt
Etiske refleksjonsgrupper
Internt i de ulike avdelingene og på tvers av avdelingene
Samhandling med brukerne. Brukermedvirkning er en lovfestet rett som gir reell innflytelse
Interne møter og samlinger i seksjonen
Personalmøter
Fagmøter
Ledermøter
Nettbaserte kurs for eksempel i medikamentopplæring og pasientrettighetsloven 4A.
Nettverk
Hospitering. Innad i egen seksjon eller i spesialisthelsetjenesten (for eksempel Granli)
Interne kurs
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Eksterne kurs
Etter og videreutdanning
Interkommunalt samarbeid

HANDLINGSPLANER

Det er foreslått et felles overordnet årshjul for HSO området, de områdene som kan være felles
legges inn i dette hjulet. Her vil det være linker til seksjonsvise årshjul. Hver seksjon vil ha behov for å
definere egne satsningsområde utover det som er felles for hele kommunalområde.
Årlig handlingsplan – en kortsiktig plan som beskriver kort de konkrete tiltak som skal gjennomføres
inneværende år.
I denne kompetanseplanen er kompetanseområdene for de aktuelle seksjonene i HSO definert, de
ulike aktiviteter vedrørende kompetanseutvikling er konkretisert i årshjul. Den overordnede
kompetanseplanen definer hvilke områder USHT-V/FoU er ansvarlige for, her defineres med andre
ord deler av handlingsplanen.
Arbeidsgruppen har foreslått ulike temaperioder, hvor det i løpet av denne perioden gjennomføres
en uke med aktivitet innenfor tema daglig, i tillegg vil månedens tema gjenspeile det aktuelle. Eks
Velferdsteknologiuke, etikkuke, lovverk osv.
For at den enkelte seksjon skal ha oversikt over egne ressurser brukt til kompetansehevende tiltak
kan en velge å sette aktivitet inn i foreslått tabell, grunnlag for oversikt og rapportering.

Handlingsplanen kan settes opp på følgende måte:
Mål

Tiltak

Målgruppe* Omfang/
Tidsrom
Læringsarena

Ansvar

Kostnad

Evaluering

Alle seksjoner/enheter bør planlegge opplæringsaktiviteter på bakgrunn av føringene.
Handlingsplanen legges inn i seksjonens årshjul, her vil planlegging, gjennomføring og evaluering bli
foretatt med faste intervaller.
For å kunne dele kunnskap og ha utveksling på tvers av seksjonene vil en benytte allerede
eksisterende møteplasser, som eksempelvis månedlig FoU møter, her deltar fagpersoner fra alle
seksjoner. Både felles årshjul og seksjonsvise årshjul blir fast punkt på agenda i disse møtene. Dette
kan bidra til å sikre at vi ikke har doble løp, alle er kjent med hverandres aktiviteter og kan melde
interesse for deltagelse, samt at det bidrar til felles møtearenaer uavhengig av seksjon.

EVALUERING AV STRATE GISKE KOMPETANSE TILTAK

Evaluering er en integrert og nødvendig del av strategisk kompetansestyring.
 Handlingsplanen bør evalueres 1 gang pr. år jamfør årshjulet, det er foreslått som tema i
ledermøte 1 gang pr. kvartal med den hensikt å justere i forhold til nødvendige endringer
 Evaluering av kompetansetiltak bør inngå systematisk i medarbeidersamtaler
 Det bør foretas systematisk evaluering av ethvert opplæringstiltak
 Gjennomgang av kompetansevurderinger gitt i brukerundersøkelser
En mulig måte å gjennomføre evaluering på er å bruke Kirkpatricks evalueringsmodell. Se under.
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Nivå

Spørsmål

Eksempel metode

Reaksjoner

Hvor fornøyde var deltakerne med tiltaket?

Medarbeidersamtaler/
Medarbeiderundersøkelser

Læring

Hvilken kompetanse har deltakerne tilegnet seg som
følge av tiltaket?

Praktiske evalueringer, skriftlige tester

Anvendelse

I hvilken grad blir tilegnet kompetanse anvendt i
praksis?

Måling av praksis før og etter tiltak

Nytte

I hvilken grad har tiltaket gitt samlet organisatorisk
nytte i forhold til overordnede mål?

Måloppnåelse. Brukertilfredshet.

Tabell: Sentrale spørsmål på ulike evalueringsnivå, kilde: Kirkpatrick
FORSLAG TIL OPPFØLGING AV KOMPETANSEPLAN





Kommunalområdets ledergruppe eier kompetanseplanen.
Kommunalsjef er overordnet ansvarlig for planen.
Enhets- og avdelingslederne er ansvarlig for at avdelingene planlegger opplæringsaktiviteter
på bakgrunn av føringene. Dette i samarbeid med USHT-V/FoU
 Opplæringsaktiviteter rapporteres til FoU avdelingen. FOU er ansvarlig for årlig rapportering i
forhold til oppsatte satsningsområder og resultatmål.
 USHT-V utarbeider årlig årsrapport, denne beskriver all aktivitet foregående år. Både ulike
opplæringstiltak, pågående og avsluttede prosjekter.
 FoU utarbeider årlig årsrapport over aktivitet internt i kommunen.
Dagens plan oppdateres innen februar 2019.

OMRÅDER FOR VIDEREUT VIKLING
KOMPETANSEKARTLEGGING – HVA VIL VI TRENGE I FREMTIDEN

I takt med nåværende og fremtidige utfordringer innen HSO, kommunens overordnede ansvar for
helse og omsorgstjenestene og påbegynt og planlagt utbygging, må kommunalområdet gjøre en
helhetlig vurdering av hvilken formell utdanning og kompetanse man trenger, hva man ønsker å
beholde og hva en bør rekruttere. Dette må i tillegg til brukernes behov bli førende ved opprettelser
og utlysninger av nye stillinger. Hvordan det praktisk skal gjennomføres, må HSO ved ledergruppen ta
stilling til, men det som er viktig er at følgende momenter bør tas med:









Skal alle inneha fagkompetanse? Innen når?
Hvor mange trenger vi av ansatte med: masterutdanning, 3 årig høyskole med
videreutdanning, høyskoleutdannede, fagbrev assistenter?
Hvor mange sykepleiere, vernepleiere eller andre typer utdanninger? Hvor mye skal vi satse
på å tilrettelegge for at assistenter i faste stillinger skal ta fagarbeiderutdannelse.
Hvordan skal man stille seg til den omfattende bruken av deltidsstillinger?
Midlertidig ansettelse. Arbeidstaker skal ha krav på fast ansettelse etter tre år som
midlertidig ansatt på generelt grunnlag og ved vikariater. Bidrar dette til at assistenter
ansettes i stillinger man i utgangspunktet er i behov av fagkompetanse, hva bør en tenke
her?
Hva med ledelse? Bør ledere ha formell lederutdanning eller skal man satse på
lederutdanning underveis?
Hvordan skal videreutdanning benyttes, som en del av den daglige oppfølging rundt
pasienten, frikjøpt tid, eller en kombinasjon
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Digital kompetanse; bruk av systemer for effektivisering og kvalitetsforbedring. Hvordan sikre
at ansatte har og tar i bruk denne kompetansen og at kompetansen etterspørres?

SAMMEN OM EN BEDRE K OMMUNE. KOMPETANSEUTVIKLING FOR EN NY TI D HAR FORESLÅTT
FØLGENDE:

For å få en felles plattform å arbeide ut fra, bør ledelse og tillitsvalgte sette seg sammen og reflektere
over følgende spørsmål:









Har man oversikt over kompetansen i kommunen?
Eventuelt, hvordan skaffe seg en slik oversikt, hvem skal ha
kompetanseoversikt over hva – og på hvilken måte?
Hva slags kompetanse er det behov for framover?
Gjelder kompetansebehovet alle tjenesteområder, eller er det noen
områder og yrkesgrupper som er særlig sårbare? Hva trengs av
kompetanseutvikling hos de ulike gruppene?
Hvordan ser kommunens samlede kompetanse ut om fem år?
Er det gjort aldersframskrivinger, og er det for eksempel personer
med sentral kompetanse som er nær pensjonsalder?
Hvilke grupper av ansatte er stabile og hvor er det stor turnover?
Hva betyr dette for kommunens langsiktige behov?

Noen av områdene er sett på i denne planen, pr d.d. mangler et godt tallgrunnlag og systematisering
av tallene, oversikter og beslutning om hvordan dette arbeidet skal tas videre. For å sikre eierskap og
involvering i kommunalområdet er det behov for avklaringer og prosesser i de ulike seksjonene.
Vi foreslår at det iverksettes et systematisk arbeid for å innhente et godt tallgrunnlag, dette arbeidet
bør forankres i tillitsvalgtsapparatet.

ØKONOMI

På bakgrunn av systematikk, innhentede tall og informasjon om behov, anbefales det at det
utarbeides generelle retningslinjer for hele kommunen for økonomisk støtte til studier der formål,
hvilke utdannelser, bindingstid og søknadsrutiner blir beskrevet.
Kompetanseløftet – støtte til utdanning bør følge de områder som er kartlagt og prioritert i forhold til
kommunens behov. Tildeling bør sees som en del av den helhetlige planen.
Det anbefales at det utarbeides avtaler i forkant av et utdanningsløp, her må også forventninger
etter endt utdanningsløp legges.
Det bør i budsjettene defineres midler øremerket kompetansehevingstiltak
Det er høy aktivitet i HSO i forhold til ulike opplæringstiltak. Mye tas i ordinær drift, det er
utfordrende for lederne. Konkretisering av kompetanseområder tallfester og definerer aktiviteten,
kan bidra til å legge grunnlag for bruk av kompetansemidler

ANBEFALTE TILTAK FOR Å REKRUTTERE ANSATTE TIL KOMMUNALOMRÅDET





Videreføre satsing på lærlinger
Generell kompetanseutvikling av egne ansatte slik at flest mulig får fagarbeiderstatus
Delta i felles tiltak med andre kommuner for å øke rekrutteringen til sektoren generelt.
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Utvikle kompetansetiltak som kan møte samhandlingsreformens utfordringer
Delta i utviklingen av tiltak som kan legge til rette for at utenlandsk arbeidskraft kan
rekrutteres til omsorgstjenesten i Sandefjord kommune.

INNOVATIVE VIRKEMIDLER SOM KAN FREMME ARBEIDSBESPARENDE TILTAK I ORGANISASJONEN








Gjøre teknologi og bruk av moderne utstyr til viktige elementer i alle byggeprosesser, fokus
på bruk av velferdsteknologiske løsninger
Etablere en struktur i Sandefjord, i samarbeid med andre kommuner, som får som oppgave å
utvikle kommunens kompetanse når det gjelder teknologiutvikling og bruk av denne.
Investere i innovasjon og nyskaping
Tenke nytt i forhold til tjenestene, eks «Best hjemme», «Tett på», «Beste årgang». Økt
samarbeid med frivillige
Effektivisere og bidra til økt bruk av allerede eksisterende arbeidsredskap og annen
teknologi, eks nettbrett
Bruk av teknologistøtte i opplæring, eksempelvis økende bruk av e-læringsprogrammer og
simulatortrening
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KOMPETANSEOMRÅDER
PERIODISKE- OG
SYSTEMATISKE
KOMPETANSETILTAK
Brannrutiner_generell
opplæring teori

ANSVAR FOR Å
ORGANISERE KURS

ANSVAR FOR
GJENNOMFØRING

ÅRSHJUL

Brannvernansvarlig i
samarb. m/brannvern
ktk
Brannvernansvarlig i
samarb. m/brannvern
ktk

Gjennomføres
Minimum x 1 pr
etter avtalte planer år

Grunnleggende datakurs

Seksjonsleder i
samarbeid
m/brannvernansvarlig
Seksjonsleder i
samarbeid
m/brannvernansvarlig
FoU/IT

*CosDoc

USHT/FoU

Compilo/Kvalitetssystem

Prosjektleder?
Seksjonsledere?
FoU

Fag- og
systemansvarlige
Ikke definert

Brannrutiner_praktisk øvelse

WebSak
Dokumentsentret
Visma ressurs
Astrid Drageland
Hovedavtalen
Rådmann
*Ferdighetssentret
Førstehjelp/HLR
USHT/FoU
ABCDE/Isbar
USHT/FoU
Simuleringstrening
USHT/FoU
Prosedyrer
USHT/FoU
Helsefremmende/forebyggende tiltak
Fallforebygging
FoU

INTERVALL

Gjennomføres
Minimum x 1 pr
etter avtalte planer år
Gjennomføres
Minimum x 2 pr
etter avtalte planer år
Eget hjul
Minimum x1
Pr år

En felles del +
at hver seksjon
vil ha sine
særegne behov

Eget hjul
Eget hjul
Eget hjul
Eget hjul

X1 pr 2 år
X1 pr 2 år
X1 pr 2 år
X1 pr 2 år

Ansvarlig
Hovedtillitsvalgte
Instruktører
Instruktører
Instruktører
Instruktører
SMS v/Forebygging
og mestring

X 2 år

Forflytningsteknikk

FoU

SMS v/Forebygging
og mestring

X 4 år

Rehabilitering/habilitering

FoU

SMS v/Forebygging
og mestring

X 2 år

*Etisk refleksjon

FoU

Etikk ansvarlige

Hverdagsmestring

FoU

SMS v/Forebygging
og mestring

VIVAT_Selvmordsforebygging

PHR

Instruktører

X 1-2 år (2dg)

FRISK OPP_opprettholde
kompetanse i forhold til
selvmordsforebygging
Innovasjon_velferdsteknologi
Innovasjon_velferdsteknologi

PHR

Instrukturer

X 1-2 år

USHT/FoU

Programstyre i
samarb med det
enkelte delprosjekt

Eget opplegg i den X 1 år
enkelte enhet/avd.
Fokus i all
X 2 år
opplæringsaktivitet

x 1 år

Innovasjonsuke
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Implementering/opplæring i
aktuell teknologi

USHT/FoU i
samarbeid med den
enkelte avd

Ressurspersoner i
samarb med
prosjektledelse

x 2 år

Involvering av
brukere/ansatte
prosjektene

ABC demens

USHT

Henriette Ruud

X 2 år

ABC psyk helse

USHT

Ellinor Bakke Aasen

ABC miljøarbeid

USHT

Ellinor Bakke Aasen

ABC musikkterapi

USHT

ABC velferdsteknologi

USHT

Marit Dale Petersen

ABC lindring

USHT

Anita Nilo

Eget område
årshjul
Eget område
årshjul
Eget område
årshjul
Eget område
årshjul
Eget område
årshjul
Eget område
årshjul

Fagnettverk
Rehabilitering

USHT

Gunnbjørg Furuset

X 3 år

Kreftomsorg- og lindring

USHT

Sykehuset i Vestfold

Demens

USHT

Henriette Ruud

Psykisk utviklingshemming og
aldring

USHT

Eget område
årshjul
Eget område
årshjul
Eget område
årshjul
Eget område
årshjul

Funksjonshemmede

USHT

Eget område
årshjul

X 3 år

ROP nettverk

USHT

Eget område
årshjul

X 3 år

Læringsnettverk
Underernæring

USHT

Pasientforløp

USHT?

Tidlig oppdagelse av forverret
tilstand

USHT

Henriette
Ruud/Charlotte V.
Standeren

E-læring
Legemiddelhåndtering

FoU

Miljøarbeid

FoU

IPLOS

FoU

Ansvarlig i den
enkelte avdeling
Ansvarlig i den
enkelte avdeling
Ansvarlig i den
enkelte avdeling

ABC opplæringsprogram

Ellinor Bakke Aasen

Henriette
Ruud/Charlotte V.
Standeren
?

X 2 år
X 2 år
X 2 år
X 2 år
X 2 år

X 3 år
X 3 år
X 3 år

Eget område
årshjul
Eget område
årshjul
Eget område
årshjul

Eget område i
årshjul
Eget område i
årshjul
Eget område i
årshjul

Etter rutine
Etter rutine
Etter rutine
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HLR

FoU

Kap. 9 del 1

FoU

Kap. 4 A

FoU

Ansvarlig i den
enkelte avdeling
Ansvarlig i den
enkelte avdeling
Ansvarlig i den
enkelte avdeling

Eget område i
årshjul
Eget område i
årshjul
Eget område i
årshjul

Etter rutine
Etter rutine
Etter rutine

Lovverk og rettigheter
Vergemålsloven

FoU i samarbeid med
Tjenestekontor
Samtykkekompetanse
FoU i samarbeid med
Tjenestekontor
Helse- og omsorgstjenesteloven FoU i samarbeid med
Tjenestekontor
Pasient- og
FoU i samarbeid med
brukerrettighetsloven
Tjenestekontor
Kap. 4A

Forskrift om habilitering og
rehabilitering

FoU i samarbeid med
Tjenestekontor
FoU i samarbeid med
Tjenestekontor
FoU i samarbeid med
Tjenestekontor
FoU i samarbeid med
Tjenestekontor
FoU i samarbeid med
Tjenestekontor

Avtaler andre
samarbeidsparter, eks NAV

FoU i samarbeid med
Tjenestekontor

Delavtaler_samhandling

FoU i samarbeid med
Tjenestekontor

Kap. 4-6A
Kap. 9
Forvaltningsloven

Fagspesifikke områder
Smittevern
Miljøbehandling
Ernæring
Medisinsk utstyr
IP opplæring for koordinatorer

Kartleggingsverktøy
IPLOS
PFSF
COPM
MUST

USHT-V i samarbeid
med SIV
Den enkelte seksjon
Den enkelte seksjon
Den enkelte seksjon
Koordinerende enhet
i samarbeid med
avdelings- og enhetsl.
FoU
FoU
FoU
FoU
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MMS
Audit/dudit
Nye ansatte
Nyansatt opplæring
Sommervikarer

FoU
FoU
FoU samarbeider
med seksjonene
FoU samarbeider
med seksjonene

Praksisplasser
Studenter
Lærlinger
Hospitering

ÅRSHJUL
For å konkretisere og sørge for oversikt i forhold til de ulike kompetansetiltak har man laget årshjul
med aktivitet i USHT-V/FoU enheten og i de enkelte seksjonene.
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De ansatte vil finne årshjulet på kommunens intranettside.
I FoU/USHT sitt årshjul vil de se aktiviteter som er aktuelle for hele HSO, med f.eks. de forskjellige
fokusukene. I årshjulet har de forskjellige seksjonene egne områder med link til sin seksjons årshjul.
Fagområder med mye aktivitet, som f.eks. CosDoc og Ferdighetssenter har også egne områder med
link til egne årshjul.
For å sikre at vi unngår doble løp og at aktivitet er tilgjengelig for medarbeidere i alle seksjoner vil
årshjul være en fast agenda på de månedlige FoU møtene, der det er representanter fra alle
seksjonene.

VIDERE ARBEID MED ÅR SHJUL








Konkretisere kompetanseplan og gjøre denne tilgjengelig
Sørge for at ulike aktiviteter er kjent i organisasjonen. Synlighet er viktig for at de ansatte
enkelt skal kunne melde interesse til egen leder vedr deltagelse. Leder og medarbeider må
kunne gå inn og se hvilke aktiviteter som er når. Det jobbes pr nå med 2 konkrete områder.
Det ene er hvordan årshjul kan vises på hjemmesiden til Sandefjord kommune, det andre er
et ønske om å utvikle en app, der medarbeidere kan melde interesse og melde seg på
aktiviteter. Denne app’en vil være tilgjengelig for nedlasting for alle ansatte.
Sikre et godt system for påmelding. Påmelding må involvere ledere. Et eks kan være at
ansatte kan melde interesse for en aktivitet, den meldte interesse går til leder. Leder må
involveres for å ha oversikt og for å prioritere ansatte til ulike aktiviteter
Hver seksjon vil få sitt årshjul, det anbefales at de bygges opp likt og at satsningsområder
defineres
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EKSEMPLER PÅ ÅRSHJUL
FELLES ÅRSHJUL FOR HELE KOMMUNALOMRÅDET

Aktiviteter USHT-V/FoU er ansvarlig for å arrangere

EKSEMPLER PÅ FORESLÅTTE ÅRSHJUL
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EKS SEKSJONSVIS ÅRSHJUL_SEKSJON BO- OG BEHANDLINGSSENTRE
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