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De eldre blir stadig eldre og sykere

Er vi forberedt ?



Utfordringsbildet:



Utfordringsbildet:



Hva kan vi gjøre for å rekruttere og beholde ?



Prosjekt: personalressurser
Jeg startet i jobben som virksomhetsleder ved Hovdejordet og 

Vollsletta sykehjem i juni 2018.

- Jeg så fort at vi ikke hadde optimal fagutnyttelse 

- Ingen klare føringer før hvem som skulle gjøre hva

- Sykepleiere utførte forefallende arbeidsoppgaver som vasking, 

rydding, bretting av klær, rydde og fylle på lager, samt masse mer.

- Dette førte til at vi ikke fikk brukt sykepleier ressursen på riktig måte 

og vi leide inn ekstra sykepleiervikarer fra byrå for å løse alle 

oppgavene.

- Målet mitt ble å kartlegge hvordan sykepleierne jobbet i 

virksomheten.



Kartlegging gjennom spørreundersøkelse:

• Våren 2019 ble det sendt ut en omfattende 

spørreundersøkelse til alt fagutdannet personell. Dette 

innbefattet sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og 

helsefagarbeidere.

• Svarene som kom inn i undersøkelsen bekreftet mine 

antakelser.

• Tror mange av svarene er representative for de fleste 

virksomhetene i kommunen.



Noen funn fra undersøkelsen:



Noen funn fra undersøkelsen:



Noen funn fra undersøkelsen:



Hva gjorde vi så:

• Undertegnede initierte et prosjekt for å gå mer i dybden, samt 

finne fremtidige løsninger for bruk av fagkompetansen.

• Mandat ble utarbeidet

• Prosjektleder ble valgt

• Prosjektgruppe ble etablert



Mandat:

- Beskriv hvordan virksomheten bruker sin kompetanse i dag.

- Beskrive forslag til hvordan vi kan benytte kompetansen i fremtiden

- Utarbeide forslag til nye bemanningsplaner med utgangspunkt i de forslag 

som prosjektgruppen kommer med.

- Utarbeide forslag til arbeidsbeskrivelser for sykepleiere, vernepleiere, 

helsefagarbeidere og assistenter.

- Utarbeide forslag til kompetansehevingsplan (hva trenger sykepleiere, 

vernepleiere og hjelpepleiere av faglig påfyll / oppdatering)

- Utarbeide en sluttrapport



Prosjektgruppen:

• Et prosjekt er en spesiell, målrettet og avgrenset 

arbeidsoppgave som krever en samordnet, menneskelig 

innsats (Digitaliseringsdirektoratet , 2019)

• Målet med prosjektet er å kartlegge og komme med forslag på 

hvordan vi kan optimalisere bruken av virksomhetens 

kompetanse.

• To sykepleiere 

• To hjelpepleier/helsefagarbeidere 

• To husmødre/assistenter  



Prosjektgruppa- Ekspertene 



Tidsplan med estimert tidsforbruk





Forslag til bemanningsplan. Eks. Vollsletta

Behovet må tilpasses den institusjonen det gjelder

• Alle dager en renholder i hver etg.(to)

• En kjøkkenassistent som rullerer på avdelingene i 

et system etter behov på sykehjemmet

• Alle aftenvakter to kjøkkenassistenter som server 

hele huset alt etter de behov som foreligger 

• Hver onsdag aften en renholder

• I helgene en kjøkkenassistent dag og en aften 

som server hele huset alt etter de behov som 

foreligger

• Alle dager en sykepleier på topp, og ellers aften 

jobber sykepleier pasientnært



Forslag til stillingsinstrukser 



Forslag bemanningsplan - Vollsletta



Hvor står vi og hvor går vi?

• Elementer fra prosjektet er utprøvd.

• Ønsker en bredding av prosjektet.

• Det å «spisse» sykepleierkompetansen har medført at vi ikke 

har hatt innleie fra firma siden september 2019.

• Om vi skal lykkes jfr. de forslag som ligger til prosjektet, må 

vi gjøre et løft i samtlige arbeidsgrupper.

• Det er viktig å presisere at type spesialavdelinger må ha en 

større tetthet av sykepleiere enn for eksempel et sykehjem.



Løft!



Hva skal til:
• La sykepleierne få jobbe som sykepleiere

– Definerte oppgaver regulert gjennom arbeidsbeskrivelse

• Mestringsorientert ledelse

– Gi sykepleierne mer innflytelse når det gjelder utvikling av tjenestetilbudet

• Gode lønnsbetingelser

– Konkurransedyktig lønn og stipendieordninger

• Få ansatt flere assistenter som avlaster sykepleiere og helsefagarbeidere

– Assistenter inn i turnus

• Omdømmebygging

– Gjøre det kjent at sykepleiere som jobber i kommunen får mer spesialiserte og 

definerte oppgaver.

• Fagutvikling og videreutdanning

– Gi rom for å drive med fagutvikling i virksomheten

– Gi rom for å ta relevant videreutdanning



Vi må rett og slett gjøre oss mer attraktiv:

Stavanger Aftenblad mars. 2019



Spørsmål:



Takk for 
oppmerksomheten 


