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1. Styringsgruppa sluttar seg til tilrådingane som følgjer endring i organisering av 

innsatsområdet i samhandlingsperspektivet: Nok helsepersonell med rett kompetanse, og 

integrasjon mot arbeidet med strategi og handlingsplan for forsking, innovasjon, kompetanse 

og utdanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksframlegg  

Arbeidsgruppa for utviklingsplanarbeidet er gjort kjent med eit arbeid med Strategi – og 

handlingsplan for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling for HMR 2018-2023, i regi 

av Seksjon for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse. Mandatet for arbeidet viser til at det 

skal det etablerast fire arbeidsgrupper som kvar får ansvar for delplanar som skal ende opp i en 

samla strategi- og handlingsplan. Jamfør mandatet, skal strategien med handlingsplanar vere ein 

vegvisar for utvikling av kvalitativt gode helsetenester for befolkninga i regionen. Planarbeidet skal 

angi prioriteringar og satsingsområder for dei fire områda forsking, innovasjon, utdanning og 

kompetanseutvikling HMR.  

Jamfør rettleiar for arbeidet med utviklingsplanen, vert områda forsking, innovasjon, utdanning og 

kompetanseutvikling vist til som område som bør inngå i utviklingsplanen. Arbeid med strategi- og 

handlingsplan for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling HMR er difor klart 

samanfallande med utviklingsplanarbeidet, og ein må sikre ein integrasjon mellom desse to 

prosessane.  

Når det gjeld området utdanning og kompetanse i strategi- og handlingsplanen, ligg dette nært det 

prioriterte samhandlingsområdet Nok helsepersonell med rett kompetanse. Utviklingsområdet er eit 

prioritert mål i Nasjonal Helse- og sykehusplan), og er ein føresetnad for å utvikle gode, effektive og 

trygge helsetenester. Regjeringa ønskjer å styrke kompetansen i heile helse- og omsorgstenesta og 

fleire av tiltaka knytt til styrking av framtidas helsepersonell i Primærhelsemeldinga (St.meld.26) har 

betyding for kompetansen også i spesialisthelsetenesta. Det er difor behov for heilskapleg tenking og 

planlegging mellom helseføretaket og kommunane i fylket, for å sikre rekruttering, utvikling og 

behalde helsepersonell med mål om rett kompetanse på rett plass til rett tid. 

Utviklingsplanarbeidet stiller særleg krav til medverknad frå brukarutval, tillitsvalte og verneteneste. 

Kommunal medverknad får særleg merksemd, og det skal vere nær dialog med kommunane.  

Strategi og handlingsplanar for områda forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse legg til rette 

for brukarmedverknad og tillitsvalte. Det visast til dialog mellom helseføretaka og 

utdanningsinstitusjonar regionalt og for Møre og Romsdal lokalt. Det kjem ikkje klart fram korleis den 

kommunale medverknaden er tenkt gjennomført, anna enn at det vert lagt opp til dialog med 

samhandlingsutvalet.  

Jamfør rettleiar til utviklingsplanarbeidet og kvalitetskrav til prosess, skal ein fortløpande i arbeidet 

gjere ei interessentavklaring. For endringar i tenestetilbod som kan føre til konsekvensar for den 

andre parten, skal det gjennomførast konsekvensutgreiing. Dette er i samsvar med vedteken 

samhandlingsavtale mellom Helse Møre og Romsdal HF og kommunane i Møre og Romsdal 

(2015:Punkt 5). Partane skal «…informere og involvere den andre parten i planprosesser og annet 

arbeid som har betydning for utformingen av helsetjenester for den annen part, blant annet 

organisering og endring av rutiner». 
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Vurdering 

I avgjerdsgrunnlaget til strategi og handlingsplan for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse 

vert det i konsekvensutgreiinga (punkt 4) vist til at samla plan for hovudområda nemnt over, vert sett 

i samanheng med Strategi 2030, årleg oppdragsdokument, i tillegg til andre nasjonale, regionale og 

lokale strategiar og fagplanar. Samla strategi må også sjåast i samanheng med OU-prosessen og 

tiltaket Kontinuerleg forbetring.  

Leiargruppa vedtok å stille seg bak arbeidet med mellom anna følgjande kommentarar: 

- Kommunehelsetenesta må koplast inn i arbeid med innovasjon 

- Det er ønskjeleg at prosjektgruppa kjem tilbake med operasjonalisering av arbeidet 

- Endeleg plan leggjast fram for styret 

Tidslinja for arbeidet med strategi og handlingsplan er i all hovudsak lik tidslinja til 
utviklingsplanarbeidet. 
 
Det vil vere ei styrke både for utviklingsplanen til HMR og for arbeidet med strategi- og handlingsplan 

innan forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse at arbeida vert sette i samanheng. Det vil få ei 

praktisk tyding og endring for arbeidet med strategien, då det må følgjast av dei same krava for 

prosess og involvering jamfør mandat og rettleiar for utviklingsplan. Ein må samstundes sjå dette 

som eit kvalitativt hevande element knytt til heilskapleg planlegging og involverande prosessar som 

understøttar mål om framtidsretta pasientbehandling med samtidig god bruk av ressursar.  

Med god koordinering mellom prosjektorganisasjonen for strategi og handlingsplan for forsking, 

innovasjon, utdanning og kompetanse og koordineringsgruppa for utviklingsplanarbeidet, kan dette 

understøtte føretaksleiinga i å utvikle helseføretaket i ønskja retning, og samtidig sjå dette i 

samanheng med helsetilbodet i fylket totalt sett.  

For å sikre integrasjon mellom dei to områda, rådar ein til at: 

 Strategi- og handlingsplanar for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse inngår som 

del av utviklingsplan HMR 2019-2022. 

 Samhandlingsperspektivet Nok helsepersonell med rett kompetanse må sjåast i samanheng 

med arbeidet innan kompetanse i strategi og handlingsplan. 

 For å sikre kommunal medverknad i strategi og handlingsplan, supplerer ein arbeidsgruppene 

for dei fire hovudområda med ein kommunal representant i kvar gruppe. 

 Koordineringsgruppa for utviklingsplanarbeidet vert supplert med forskingssjef Berit Teige og 

personalrådgjevar Øyvind Eriksen, gitt deira rolle i strategi og handlingsplanarbeidet 

 Styringsgruppa for strategi- og handlingsplan og utviklingsplan vert integrerte, og følgjer 

same møteplan. 

 Arbeidet med strategi- og handlingsplan integrerast i utviklingsplan med felles høyring og 

vidare prosess med styrebehandling i februar 2018 og til RHF 1. mars 2018. 

 


