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Oppsummering og anbefaling
Det har skjedd en effektivisering og spesialisering ved sykehuset, en trend som forventes å fortsette.
Innen sykepleietjenesten gjøres det årlige vurderinger av hvilken kompetanse som er mest kritisk, i lys
av akuttfunksjonen og en rekke spesialiserte og avanserte funksjoner. De lange og teknologiske
spesialutdanningene knyttet til akutt/kritisk syke (fulltidsstudium, 90 studiepoeng) vurderes som
kritisk. Dette gjelder akutt-, anestesi-, intensiv-, operasjon- og barnesykepleie (AAIOB). Tradisjonelt har
sykehusene hatt sentrale støtteordninger for å sikre denne kompetansen som går på tvers av flere
klinikker. I tillegg finnes ulike og klinikkvise støtteordninger for andre typer spesialisering.
En lokal spørreundersøkelse om sykepleieres interesse for videreutdanning (Rapport datert mai 2016)
viser et stort rekrutteringspotensiale blant egne ansatte. Det er stor interesse for å ta videreutdanning,
og flere ønsker å gå videre til master innenfor samme spesialitet. Motivasjonen er størst i de yngste
aldersgruppene. De viktigste motivasjonsfaktorene er økt kunnskap, nye arbeidsoppgaver, høyere lønn
og å gjøre en bedre jobb. Det største hinderet er tap av inntekt og høy belastning under utdanningen.
Sykepleiernes ønsker om type spesialitet samsvarer i stor grad med det sykehuset har definert som
kritisk kompetanse.
Reduksjon og bortfall av sentrale støtteordninger for sykepleiere i spesialutdanning ved 6
utdanningskull har resultert i sviktende rekruttering til AAIOB-utdanningene. Økningen av andel
spesialsykepleiere på 5 % i perioden 2011-2015 utgjøres i all hovedsak av nye spesialutdanninger
(Kardiologisk sykepleie og Avansert klinisk sykepleie) hvor det gis støtte fra klinikkene. For de mest
kritiske spesialutdanningene har økningen vært minimal. Avgangen har vært nesten like stor som
tilveksten, gjennomsnittsalderen har økt. Sett i lys av at behandlingen blir mer avansert og komplisert,
kan dette få konsekvenser for pasientsikkerheten. Det får også konsekvenser for
veiledningskapasiteten.
I følge Personalkuben er 225 spesialsykepleiere ved St. Olavs Hospital over 60 år. Det utgjør 14 % av
alle spesialsykepleiere. 103 av disse tilhører Anestesi-, Intensiv- og Operasjonsgruppen (16 % av AIO).
Andelen AIO-sykepleiere over 60 år øker.
Mangelen på spesialsykepleiere kompenseres med mertid, overtid og innleie. Omfattende interne
opplæringsprogrammer pågår kontinuerlig. Nasjonale kartlegginger viser at arbeidskraftreserven er
oppbrukt. Kostnader til innleie av intensivsykepleiere fra eksterne firma (med HINAS-avtale) utgjør
nesten halvparten (> 9mill kr) av all ekstern innleie innen sykepleietjenesten ved St. Olavs Hospital.
Høsten 2015 ble det tilsatt 64 sykepleiere i utdanningsstillinger med 80 % lønn (AIOB). Disse (59 per
oktober) uteksamineres i desember 2016, med 2 års bindingstid.
Det kartlagte behovet for spesialsykepleiere er basert på dagens mangel (jfr innleie), forventet
kapasitets- og kvalitetsøkning (jfr styringskrav fra eier) samt forventet avgang. Ved dimensjonering av
utdanning må man justere for veiledningskapasitet, relevante læresituasjoner og klinikkenes mulighet
til å gi permisjoner og skaffe vikarer for interne søkere. Man rekrutterer også eksternt.
Så lenge behovet for AAIOB-utdanning er såpass stort i hele landet, arbeidskraftreserven er oppbrukt
og gjennomsnittsalderen er høy, må St. Olav fortsatt gi utdanningsstøtte til nettopp disse. Videre
anbefales at kun anestesi, intensiv og operasjon prioriteres ved kull 2017. For kull 2018 må
utdanningsstøtte til barn- og akuttutdanningen vurderes. Det siste avhenger av at det blir store nok
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kull for at NTNU kan opprette tilbudet (minst 25 søkere som takker ja per linje). Utdanningstilbud med
få søkere er verken faglig eller økonomisk bærekraftig. Et samarbeid om langsiktige planer gir
forutsigbarhet for både ansatte, arbeidsgiver og utdanningsinstitusjon.
Også INTOVA-prosjektet (2016) har avdekket store variasjoner i kompetansen ved sykehusets intensivog overvåkningsavdelinger. Dette gjør at kapasiteten ikke kan utnyttes optimalt.
1.

Forslag til opptrappingsplan for utdanningsstillinger
2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 totalt
AIO 80
AIO 90*
AIO 100*
AIO100*
A
15
15
15
15
60
I
30
35
40
45
150
O
35
40
45
40
160
*Andre
spesialiteter
vurderes* vurderes* vurderes*

Ved oppstart i januar /februar 2017 opprettes 80 utdanningsstillinger for AIO, som uteksamineres i juni
2018. Ved studiestart august/september 2018 økes antallet til 90. Da vurderes også akutt- og
barnesykepleie. Dette kullet uteksamineres ved årsskiftet 2019/2020. Deretter økes til 100
utdanningsstillinger pr kull, hvorav andre spesialutdanninger vurderes fortløpende.
2.

Forslag til rekrutteringstiltak


Tydelig markedsføring av sykehusets forventninger og karriereveier i utlysningstekster



Trainee-stillinger breddes og videreutvikles til å bli en strukturert overgang mellom utdanning
og yrke.



Karriereplanlegging for sykepleiere gjøres mer likt på tvers av klinikker, inklusiv bruk av
‘rekrutteringsstillinger’ i den hensikt å rekruttere til klinikkvise eller tverrgående spesialiteter.



Tilpasse konkurransekriteriene for opptak ved NTNUs spesialutdanninger til vårt behov.

3.

Forslag til tiltak for å forebygge uhensiktsmessig intern turnover


4.

Stimulere til at nyutdannede spesialsykepleiere starter sin spesialsykepleierkarriere i
bindingstid ved en stor avdeling med døgnkontinuerlig drift.
Forslag til tiltak i arbeidsgivers regi, for å heve kompetansen hos autoriserte sykepleiere som
arbeider ved intensiv- og overvåkingsenheter, jfr. INTOVA-prosjektet (2016).

 Intern opplæring innen spesialsykepleierområdene pågår i stor utstrekning i klinikkenes regi.
Programmene videreutvikles, kvalitetssikres og (ved behov) standardiseres. (Nytt prosjekt)
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1.

Innledning

1.1

Bakgrunn

Viser til sak i Hovedledelsen 1. juni 2015: Fordeling av 60 utdanningsstillinger på 4 fulltids
spesialutdanninger innen sykepleie med studiestart høsten 2015. (Arkivsak 15/4703-1).
Som ved tidligere års fordeling i bindingstid, var det i 2015 langt flere ledige stillinger enn det var
spesialsykepleiere å fordele. Misforholdet var størst innen intensiv- og operasjonssykepleie.
Konsekvensen var bl.a. at planlagt økning av operasjonskapasiteten i 2015 ikke kunne gjennomføres.
I saksfremlegget ble det redegjort for sammenhengen mellom endring i støtteordninger, rekruttering,
utdanningskapasitet og den lokale og nasjonale og mangelen på spesialsykepleiere innen anestesi-,
akutt-, intensiv-, barne- og operasjonssykepleie.
Et nasjonalt tiltak for å demme opp for mangelen på spesialsykepleiere, har etter 2014 vært å tilby
utdanningsstillinger med minimum 80 % lønn under utdanning (jfr tariffavtale mellom Spekter og NSF,
mai 2014). På denne bakgrunn ble det budsjettert med 60 utdanningsstillinger ved St. Olavs Hospital
for nytt kull fra høsten 2015. Summen av klinikkenes estimerte behov var imidlertid langt større enn
60.
For å sikre bedre rekruttering og gi en ønsket forutsigbarhet for både arbeidsgiver, de ansatte og for
utdanningsinstitusjonene, bad direktøren om en langsiktig plan for utdanningsstillinger. For å motvirke
den mest alvorlige kompetansemangelen på kort sikt, ble det i tillegg vedtatt å iverksette interne
kompetanseutviklingstiltak for autoriserte sykepleiere inn mot spesialsykepleieområdene.
1.2

Justert mandat etter møte med administrerende direktør 9. oktober 2015
Spesialsykepleiere er nøkkelpersonell i driften av sykehuset. Framtidig behov for
spesialsykepleiere møtes med lokale tiltak for å sørge for riktig utdanningskapasitet,
tilstrekkelig antall utdanningsstillinger og riktig bruk av kompetansen
1. Det utarbeides en langsiktig plan for utdanningsstillinger i spesialsykepleie. Dette
gjelder all spesialutdanning.
2. Prosjektet samarbeider med Bemanningssenteret om program for opplæring av
sykepleiere som skal jobbe på overvåkingsenheter. Dette som et konkret tiltak overfor
de overvåkingsenhetene som ser de vil ha nytte av denne type tiltak, ut fra
personellmessige og faglige hensyn.
Frist 01.07.2016. Ansvarlig Grete Samstad

1.3

Avgrensing og begrepsavklaring

Mandatet berører to ulike former for undervisning:


Formell spesialutdanning, som er utdanningsinstitusjonens ansvar. Universitetssykehuset
forventer at spesialutdanning av sykepleiere skal være skal være på masternivå, med mulighet
for påbygning til mastergrad og phd. Spesialutdanningene skal utvikles og gjennomføres i nært
samarbeid mellom St. Olavs Hospital og NTNU



Intern opplæring, som er et arbeidsgiveransvar. Intern opplæring pågår kontinuerlig ved alle
klinikker (jfr AML§4-2). Intern opplæring kan i større grad samkjøres, standardiseres og
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kvalitetssikres. Mandatets punkt 2 handler også om hvordan intern opplæring kan brukes
bevisst for å rekruttere til spesialsykepleierområdene og –utdanningene.
Formell spesialutdanning kan ikke erstattes av intern opplæring.
Begrepet utdanningsstillinger for sykepleiere ble benyttet som en følge av overenskomsten mellom
Spekter og NSF i 2014, hvor det ble enighet om minimum 80 % lønn under utdanning, med påfølgende
bindingstid.
1.4

Handlingsrom - hvilken innflytelse har vi på de rammeplanstyrte
spesialutdanningene?

Videreutdanningene i anestesi-, intensiv-, operasjon- og barnesykepleie, videreutdanning i
kreftsykepleie og psykisk helsevern m.fl. er styrt av nasjonale rammeplaner. (Dette gjelder ikke
videreutdanning i akuttsykepleie.) Rammeplaner er hjemlet i Universitet- og høgskoleloven og har
bestemmelser om felles og utdanningsspesifikt innhold. Dette skal sikre både studenter og
arbeidsgivere et minimum kompetansenivå uavhengig av hvor i landet man er utdannet.
AAIOB-utdanningene er på 90 studiepoeng, på fulltid og har ca 50 % veiledet praksis ved
spesialenheter. Jordmor er på 120 sp, mens kreft, psykisk helsearbeid og avansert klinisk sykepleie er
på 60 sp. De fleste av landets videreutdanninger er nå på masternivå, og kan gi uttelling i et videre
mastergradsløp.
Helseforetakene gir innspill til Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) om utdanningskapasitet.
Dimensjoneringen av spesialutdanningene og helseforetakenes forpliktelser til å veilede et visst antall
studenter formidles gjennom de årlige oppdragsdokumentene fra HOD. NTNU har mulighet til å øke
utdanningskapasiteten såfremt søkergrunnlaget er tilstrekkelig og spesialisthelsetjenesten kan tilby
praksisveiledning av god kvalitet. Helseforetakene har altså en viss innflytelse på kapasiteten. De siste
årene har opptakstallet vært lavere enn kapasiteten. Utfordringen er rekruttering, ikke
dimensjonering.
Som arbeidsgiver har vi også innflytelse på utdanningenes innhold gjennom å samarbeide med NTNU
om læringsutbyttebeskrivelser (dvs hva studentene skal kunne), læringsformer og evaluering.

2.

Metode

Det ble nedsatt en styringsgruppe og en prosjektgruppe (se vedlegg). For den konkrete løsningen av
kulepunkt 2, ble det i tillegg etablert en arbeidsgruppe. Grunnet mange pågående prosjekter innen
sykepleietjenesten i samme periode, ble møtene redusert til et minimum. Mandatforståelse og
framgangsmåte for kulepunkt 1 ble godkjent av forskningsdirektøren:
1. Oppsummere anbefalinger i relevante bakgrunnsdokumenter
2. På bakgrunn av oppdaterte behovskartlegginger; gi en anbefaling på %-andel
spesialsykepleiere /autoriserte sykepleiere (kompetanseprofil)
3. Foreslå en langsiktig plan for utdanningsstillinger
4. Beskrive forutsetninger/virkemidler for at den langsiktige planen skal kunne innfris
5. Kostnadsberegne og risikovurdere.
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3.

Oppsummering av anbefalinger i relevante
bakgrunnsdokumenter

3.1.

Rapporten «Fremtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten, St. Olavs
Hospital 2012». (1)

Rapporten tar utgangspunkt i utfordringsbildet og de helsepolitiske føringene knyttet til kompetanse,
samt nasjonale og regionale framskrivinger. Videre beskrives utviklingen av kompetanse- og
alderssammensetningen innen sykepleietjenesten ved St. Olavs Hospital i perioden 2005-2012. Man så
at sykepleieoppgavene ved sengepostene endret seg som en følge av økt kompleksitet og mer
kompetansekrevende pasienter. De ”enklere” oppgavene var minimalisert. Dette gjenspeilet seg både i
sengepostenes og spesialavdelingenes kompetanseprofil. Det har skjedd en effektivisering og
kompetanseheving/spesialisering ved sykehuset, en trend som forventes å fortsette. Rapporten
beskriver hva som er så spesielt med ”det avanserte, akutte og spesialiserte”, og konsekvenser for
kompetanse og rekruttering. Beskrivelsen henger godt sammen med Slåttebrækkutvalgets
definisjonen av universitetssykehus 1 samt ambisjonene i sykehusets strategi for å innfri visjonen
«fremragende behandling».
I rapporten drøftes hvilken kompetanse som er mest kritisk, sett i lys av både akuttfunksjonen og en
rekke spesialiserte og avanserte funksjoner. Særlig de lange og teknologiske spesialutdanningene
(fulltidsstudium, 90 studiepoeng) er kritisk. Dette gjelder akutt-, anestesi-, barne-, intensiv-, og
operasjonssykepleie (AABIO).
De viktigste anbefalingene:
1. Tilpasse kompetanseprofilen til en mer spesialisert og effektiv spesialisthelsetjeneste. For
sykepleietjenesten innebærer dette en økt andel spesialsykepleiere/mastere.
2. Bachelorutdanning i sykepleie er en generalistutdanning. Strukturerte
overgangsordninger/traineeordninger for nyutdannede er nødvendig for å sikre trygge
spesialisthelsetjenester. Opplæringen bør inneholde kurs, litteratur og
veiledning/mentorordninger.
3. Reduksjon av postverter og sekretærer har ført til en motsatt oppgavegliding. Det må
etableres støttefunksjoner rundt sykepleiere og leger slik at kompetansen brukes riktig.
4. Pasientklassifisering anbefales som et objektivt redskap for kontinuerlig vurdering av
behov for sykepleiekompetanse ut fra pasientbelegg.
Rapporten ble behandlet i hovedledelsen i januar 2013.
Flere av anbefalingene er fulgt opp: Det pågår traineeprosjekt (jfr anbefaling nr 2 over) og et prosjekt
som ser på samordning og oppgavefordeling mellom yrkesgrupper (jfr anbefaling nr 3). Anbefaling nr 4
er ikke fulgt opp. Klinikkene etterspør fortsatt et objektivt redskap for klassifisering av pasienter.

1

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/hod/rapporter_planer/rapporter/2002/fraregionsykehustilskudd-til-universite/4/id277773/
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Anbefaling 1 er fulgt opp med økte støtteordninger for 60 AABIO-videreutdanning per nytt studentkull.
Dette har som beskrevet over ikke vært tilstrekkelig for å rekruttere søkere. Det ble derfor gjort en
undersøkelse om interesse for videreutdanning blant sykepleiere ved St. Olav.
3.2.

«Undersøkelse om sykepleieres interesse for videreutdanning, St. Olavs Hospital
januar 2015.» (Rapport datert mai 2016)(2)

Spørreskjema ble sendt til alle sykepleiere ved St Olav per mail, hvorav 836 svarte. Den lave
svarprosenten gjør at resultatene ikke kan betraktes som representative. Resultatene svarer likevel for
dette utvalget. Ca halvparten av respondentene hadde allerede en videreutdanning.
Hensikten var å undersøke
1. Hvordan respondentene og deres ønsker om videreutdanning fordeler seg i alder
2. Hvilke faktorer som motiverer sykepleiere ved de ulike klinikkene ved St. Olav til å ta en
formell videreutdanning
3. Hvilke faktorer som hindrer sykepleiere i å ta videreutdanning
4. Om det er samsvar mellom sykepleiernes ønsker om videreutdanning og sykehusets
behov for spesialister

Resultatene viser en stor interesse for å ta videreutdanning både i aldersgruppene 20 – 29 år, 30 – 39
år og 40 – 49 år. Jevnt over er motivasjonen til videreutdanning størst i de yngste aldersgruppene. Det
er her det største rekrutteringspotensialet ligger.
Av de 441 respondentene som har videreutdanning har 39,2 % (173) vurdert å søke ny
videreutdanning. Det er viktig informasjon at spesialsykepleiere ikke nødvendigvis er stabile i sin
spesialitet, men at de også til en viss grad er mobile og aktuelle for nye spesialiteter.
De viktigste motivasjonsfaktorene for både de med og uten videreutdanning er økt kunnskap, nye
arbeidsoppgaver, høyere lønn, gjøre en bedre jobb. For de uten videreutdanning er økonomiske
støtteordninger en viktigere motivasjonsfaktor enn for de med videreutdanning.
Resultatene viser at mange av respondentene ønsker å ta en masterutdanning. Interessen for både
vitenskapelig og klinisk master er større hos de som har videreutdanning enn de som ikke har det.
De fleste videreutdanningene ved tidligere HiST er på et masternivå. Etter NTNU-fusjonen vil disse
kunne inngå i et mastergradsløp. I en overgangsfase vil det være mulig for sykepleiere med nyere
videreutdanninger å oppnå en mastergrad gjennom et påbygningsstudium. Resultatene kan tyde på at
denne muligheten vil virke positivt inn på rekrutteringen til utdanningsstillinger. Det er derfor viktig at
sykehuset har en plan for dette.
Respondentene oppgav tap av inntekt som det største hindret for å ta videreutdanning. Etter økonomi
er utdanningsbelastning et hinder som rangeres høyt. Studiene er krevende, det er mye kunnskap som
skal læres på relativt kort tid, og med praksisstudier i tillegg til teoretiske studier/oppgaver er det
krevende å spesialisere seg innen sykepleie.
Sykepleiernes ønsker om videreutdanning samsvarer i stor grad med det sykehuset har definert som
kritisk kompetanse. Her oppgis anestesi-, intensiv-, operasjon- , akutt-, barnesykepleie, psykisk helse
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og jordmor blant de 13 mest interessante videreutdanningene. De øvrige er helsesøster, klinisk
master, vitenskapelig master, ledelse, veiledning og avansert klinisk sykepleie. Men det er også
interesse for 16 andre videreutdanninger.
3.3.

Notat: «Prinsipper for støtteordninger for ansatte som tar videreutdanning» (3)

På oppdrag fra fagdirektør utredet Seksjon for helsefag og utdanning i 2013 om det vil være
hensiktsmessig at flere spesialistutdanninger og masterutdanninger for høgskolegruppene omfattes av
sentrale støtteordninger. Målet var å oppnå en god og forutsigbar rekruttering av spesialister og
mastere gjennom felles prinsipper for stimulering.
De sentrale støtteordningene omfattet da som nå kun heltids spesialistutdanninger på 90 sp. En rekke
videreutdanninger er på 60 sp og på deltid. Noen er innrettet mot smalere funksjoner som er viktige
for den enkelte klinikk/pasientmålgruppe (eks. kardiologisk sykepleie, øyesykepleie), andre er innrettet
mot større fagområder/pasientmålgrupper (eks. kreftsykepleie, avansert klinisk sykepleie). Flere er
knyttet til sykehusets regionsfunksjon. I og med at disse utdanningene er organisert i kortere teori- og
praksismoduler, får sykepleiere ved St. Olav permisjon med lønn fra egen avdeling for å delta.
Sykepleierne følger ordinær turnus i studiefrie perioder, og klinikkenes kostnader er knyttet til
vikarinnleie og evt skolepenger. Klinikkene har gitt støtte til et ulikt antall ansatte pr seksjon per år,
med kontrakt om bindingstid til samme arbeidssted.
Fordelen ved klinikkvise stimuleringsordninger er nærheten mellom ansvar og oppgaver, dvs at
ledelsen både definerer kompetansebehovet i egen klinikk, prioriterer innenfor eget budsjett og
samtidig får innflytelse på rekrutteringen. Ulempen er at klinikkene synes å ha ulikt handlingsrom når
det gjelder å budsjettere med støtteordninger. Konsekvensen er store ulikheter på tvers av klinikker.
En sentral støtteordning for alle spesialutdanninger og masterutdanninger vil kunne redusere
ulikhetene og bidra til at St. Olav framstår som en forutsigbar og strategisk arbeidsgiver. Ulempene
oppstår når man budsjetterer for lavt/utdanner for få. Fortsatt risikerer enkeltklinikker ikke å få
rekruttert som forventet.
Utredningen fra 2013 munnet ut i en anbefaling om at man i første omgang kartlegger hvor mye hver
klinikk ved St. Olavs Hospital bruker til utdanningsstøtte. Deretter foreslås et sentralt beløp, samt
kriterier for administrering og prioritering.
Saken ble ikke tatt videre. Den todelte modellen for støtteordninger gjelder fortsatt, hvor den sentrale
støtten omfatter kun AAIOB-utdanningene. Per i dag har vi ikke en samlet oversikt over klinikkenes
budsjett og kostnader til utdanningsstøtte.
3.4.

Rapport ABIO Ressurs 2015 - Nasjonale framskrivinger av behovet for
spesialsykepleiere (4)

Rapporten ABIO Ressurs (AnalyseSenteret, 2015) er en nasjonal kartlegging av dagens og framtidens
behov for spesialsykepleiere basert på sykehusenes behov, aldersfordeling og forventet avgang.
Resultatene viser stor mangel på spesialsykepleiere, i tråd med årlige kartlegginger ved St. Olav.
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Rapporten viser:










3.5.

Gjennomsnittsalderen på spesialsykepleiere i Helse Midt-Norge er ca 5 år høyere enn i
øvrige helseregioner.
o Kommentar fra St. Olav: Dette er trolig et resultat av små kull/lav rekruttering
de siste 8-10 årene.
De fleste spesialsykepleiere har fast jobb og høy stillingsandel, og de er stabile.
Mange jobber mye overtid, og det betyr at vi har liten/ingen arbeidskraftreserve.
Mangel på praksisplasser og kompetente praksisveiledere oppgis som et hinder for å
utvide utdanningskapasiteten.
o Kommentar: Ved St. Olav er ikke dette et problem foreløpig. HiST har så langt
tilpasset kapasiteten til våre behov, men vi har ikke rekruttert godt nok.
Mange er usikre på hvor lenge de kommer til å stå i stillinger der spesialkompetansen
deres nyttiggjøres.
Andelen som ser for seg å stå i stilling frem til pensjon er høyest for operasjons- og
anestesisykepleiere, lavere for barne- og intensivsykepleiere
Svarene tyder på at spesialsykepleierne arbeider rundt 240 årsverk mer enn de formelt
har avtalt å arbeide (s. 66).

«Merverdi av master i sykepleie.» Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt
profesjonsråd for utdanning og forskning innen sykepleie. (5)

På oppdrag fra Universitet og høgskolerådet (UHR) ble i det 2016 nedsatt en arbeidsgruppe som gjorde
en oppsummering av forskningslitteratur som beskriver merverdien av masterutdanninger. Man så på
effekten av oppgaveglidning opp mot legeoppgaver, masterutdannede i spesialisthelsetjenesten,
masterutdannede i overføringen fra spesialist- til primærhelsetjenesten og masterutdannede i
primærhelsetjenesten. Konklusjonen på litteratursøket er at masterutdannede sykepleiere bidrar
positivt til kvaliteten på tjenesteytingen og pasientsikkerheten.
Arbeidsgruppen gjorde videre en egen vurdering på merverdien for helsetjenesten, pasienten,
sykepleiere, studenter og utdanningsinstitusjonene. De oppsummerte at merverdien kunne være
trygge, kunnskapsbaserte og effektive tjenester og styrket tverrfaglig samarbeid. Sykepleierne får flere
karrieremuligheter, samtidig som det kan bidra til økt rekruttering og fastholding av sykepleiere i
klinisk praksis. Det ble ikke gjort noen sammenligning av merverdien av mastere versus
spesialsykepleiere. Nivået på dagens videreutdanninger anses som høyt; de fleste har allerede et
akademisk nivå tilsvarende master, og vil således kunne inngå i en mastergrad. Rapporten tas videre i
UH-systemet som en anbefaling på et profesjonsovergripende fagstrategisk nivå.

4.

Kompetanseprofil - fordeling autoriserte sykepleiere og
spesialsykepleiere ved St. Olavs Hospital

Flere rapporter påpeker nødvendigheten av å tilpasse kompetanseprofilen til en mer avansert,
spesialisert og effektiv spesialisthelsetjeneste. For sykepleietjenesten innebærer dette en økt andel
spesialsykepleiere/mastere.
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4.1

Utvikling av antall sykepleiere, spesialsykepleiere og leger.

Totalt antall
ansatte
Leger
Sykepleiere totalt
Spesialsykepleiere
Andel spes.spl/spl.
Kilde; personalkuben.

2011
1 102
3 664
1 347
36,70 %

2012
1 132
3 675
1 390
37,80 %

2013
1 169
3 769
1 448
38,40 %

2014
1 198
3 762
1 485
39,40 %

2015
1 248
3 822
1 581
41,30 %

2016
1 260
3 865
1 613
41,70 %

Tabellen over viser at sykepleiere totalt har økt med 200, mens antall spesialsykepleiere har økt med
266. Det betyr at andelen spesialsykepleiere har økt med 5 % i perioden. Økningen skyldes at nye og
mer tilgjengelige videreutdanninger har kommet til, som for eksempel videreutdanning i kardiologisk
sykepleie og avansert klinisk sykepleie. At økningen ikke har vært større, skyldes høy naturlig avgang,
særlig innen gruppene anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere (AIO). Andelen AIOsykepleiere/sykepleiere totalt har ikke økt.
4.2

Utvikling aldersfordeling hos sykepleiere, spesialsykepleiere og leger.

Over 60 år
Leger
Sykepleiere totalt
Spesialsykepleiere
20-39 år
Leger
Sykepleiere totalt
Spesialsykepleiere
Kilde; personalkuben.

2011
130
255
129

2012
138
290
156

2013
154
317
175

2014
158,1
331
181

2015
165
365
211

2016
179
390
225

448
1795
373

483
1746
364

497
1781
368

532
1747
384

540
1776
420

520
1779
424

Tabellen over viser at antall ansatte over 60 år øker. Det gjelder både leger og sykepleiere. 225
spesialsykepleiere er over 60 år, dvs 14 % av alle spesialsykepleiere. Anestesi-, intensiv- og
operasjonssykepleiere utgjør en stor andel av disse. 103 AIO-sykepleiere er over 60 år, dvs 16 % av alle
AIO.
De sentrale støtteordningene for sykepleiere som tar spesialutdanning innen AIOB opphørte i perioden
2007 – 2010, dvs for 3 utdanningskull. Dette resulterte i sviktende rekruttering. Fra 2011 ble
støtteordningen gjeninnført i form av relativt små stipend for 60 kandidater, uten at dette bidro til å
fylle opp studieplassene ved de tre kullene ordningen gjaldt. Dermed fikk vi ytterligere tre
utdanningskull med for få studenter. Fom 2015 tilbys sykepleiere under spesialutdanning
utdanningsstillinger med minimum 80 % lønn. Per oktober 2016 har St. Olavs Hospital 59 sykepleiere i
utdanningsstilling med avtale om bindingstid. Disse uteksamineres i desember 2016.
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4.3

Liten økning av AIO-sykepleiere

Anestesi
Intensiv
Operasjon
Sum AIO
Akutt
Barn
Sum
AAIOB

Fast ansatte
2011
92
195
152
439
4
28
471

Fast ansatte
2016
96
223
171
490
15
44
549

Utdanningsstøtte 2011-2015 (3
kull)
20
50
49
119
21
16
156

Økning fast
ansatte
4
28
19
51
11
16
78

I perioden 2011-2016 har anestesisykepleierbeholdningen økt med 4. Det er gitt utdanningsstøtte
(stipend) til 20. Det er gitt støtte til hhv 50 og 49 intensiv- og operasjonssykepleiere, mens
beholdningen er økt med hhv 28 og 19. Dette betyr mer enn halvparten av tilførselen av nye AIOsykepleiere har gått til å dekke opp for avgang.
Akutt- og barnesykepleierutdanningen er «unge» spesialutdanninger og tilbys vekselvis hvert annet
kull. I perioden 2011 – 2016 er det kun barnesykepleierbeholdningen som har økt tilsvarende antall
stipend/utdanningsstillinger.
En oppdatert kartlegging av kompetansebehovet per klinikk viser at både spesialavdelinger (service«poster») og sengeposter har behov for en større andel spesialsykepleiere. Begrunnelsen er økt
kvalitets- og effektivitetsmål som er satt for kommende år. For at disse skal nås, vil vi måtte intensivere
arbeidet med å rekruttere en større andel spesialsykepleiere på alle områder. Dette er i tråd med
utredingen og anbefalingene i «Rapport om framtidig kompetansebehov for sykepleietjenesten ved St.
Olavs Hospital» (2012, jfr. kapp 1.2)
4.4

Behov for spesialsykepleiere ved St. Olavs Hospital

Høsten 2015 ble følgende behov meldt til Helse Midt-Norge.
Anestesi

Akutt

Barn

Intensiv

Operasjon

Behov

Behov

Behov

Behov

Behov

2017 2022

31

2017 2022

23
44

2017 2022

57
25

2017 2022

136
106

2017 2022

47
177

totalt

58

294
410

Anestesi- og operasjonsavdelingene har 100 % spesialsykepleiere. Alt fravær må erstattes av
spesialsykepleiere. Innen operasjon ser man en intern turnover fra de største/mest vaktintensive
(f.eks. ortopedisk operasjonsavdeling) til mindre enheter med lavere vaktbelastning.
Også ved Hovedintensivavdelingen er det behov for 100 % spesialsykepleiere. Per i dag er andelen på
på 70. Øvrige 7 intensiv/tung overvåkning har en spesialsykepleierandel fra 7,5 % til 87 %, med behov
for relativt stor økning. Dette beskrives bl.a. i Prosjektrapport Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling
i St. Olavs Hospital (6)(jfr. Mandat 10 Analyse av overvåknings- og intensivkapasitet på St. Olavs
Hospital, mai 2016).
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Det drives utstrakt opplæring av autoriserte sykepleiere innenfor disse spesialsykepleierområdene. Det
er likevel innenfor intensivsykepleie at bruken av innleid personale er størst.
Rekrutteringen til spesialitetene skjer ofte fra disse miljøene. Det er derfor viktig at seksjoner har
rekrutteringsstillinger som sykepleiere kan søke, for å motiveres til spesialsykepleierutdanning.
Rapporten AIOB Ressurs (4) viser at gjennomsnittsalderen for spesialsykepleiere er særlig høy i vår
helseregion. Tabellene under bekrefter denne utviklingen. Ved St. Olavs Hospital er intensivgruppen
den gruppen spesialsykepleiere hvor andelen over 60 år øker mest.
4.5

Aldersutvikling spesialsykepleiere – 4 grafiske framstillinger

Figur 1

Antall AIO over og under 60 år
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Figur 2
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Figur 3

Figur 4
Tabellene over viser at det har vært liten nyrekruttering av AIO-sykepleiere i de yngste
aldersgruppene. Den største økningen er i aldersgruppen 60-69 år. Av disse er ca halvparten
intensivsykepleiere.
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4.6

Innleie av sykepleiere/spesialsykepleiere - kostnad og omfang

Kostnad innleie sykepleiere (alle)
2013
2014
Mertid
60 518 000
58 835 000
Overtid
47 692 000
51 115 000
Innleie fra vikarbyrå HINAS avtale
17 561 000
16 935 000
Total
125 771 000
126 885 000
+ kjøp fra Bemanningssenteret
21 037 000
34 121 000

2015
62 058 000
52 200 000
19 263 000
133 521 000
42 416 000

Kilde; Prosjektbeskrivelse «Styring av sykepleieressursene ved St. Olavs Hospital»(7) Ledet av Gunn M. Husby,
2016. Legges kjøp fra Bemanningssenteret til de øvrige tall er forbruket siste år på 176 mill. I disse tallene er
imidlertid også kostnader til opplæring iberegnet.

Tabellen over viser at bruk av mertid, overtid og bruk av firma øker, samtidig som kjøp fra
Bemanningssenteret øker. Den relativt lave økningen av bruk av firma kan skyldes at klinikkene
bestiller mindre eller at firmaene ikke kan levere i tråd med etterspørselen. Det er en kjent
problemstilling at eksterne firma ikke klarer å levere tilstrekkelig antall spesialsykepleiere, og at
problemet er størst under ferieavviklingen.
Kostnad og forbruk av innleie av intensivsykepleier 2015 (HINAS-avtale)
1.kvartal
2.kvartal
3.kvartal
4.kvartal
totalsum
Kostnad
1 679 440
1 624 243
4 915 579 1 046 997
9 266 259
Forbruk i timer
2 142
2 214
5 869
1 065
11 290
Tabellen over viser kostnader for innleie av intensivsykepleiere i 2015 fra byrå med HINAS-avtale.
Kostnadene er størst i 3. kvartal, knyttet til ferieavvikling. Tallene viser at innleie av intensivsykepleiere
i 2015 utgjorde nesten halvparten av all innleie av sykepleiere fra byrå.

5.

Langsiktig plan for å skaffe flere spesialsykepleiere

5.1

Hvilke spesialutdanninger skal inngå i en opptrappingsplan?

Når det gjelder AAIOB-utdanningene viser erfaringene både lokalt og nasjonalt at søkergrunnlaget er
stort, men at opptak og gjennomføring er avhengig av støtteordningene. Selv om St. Olav tilbød 180
stipend fordelt på 3 utdanningskull i 2011-2015, fikk vi utdannet kun 156 spesialsykepleiere. Heller ikke
ved tilbud om utdanningsstillinger med 80 % lønn fikk vi rekruttert det ønskede antall sykepleiere til
operasjons- og intensivsykeutdanningene høsten 2015. Fordelt på anestesi- og barnesykepleie fikk vi
imidlertid tilstrekkelig antall søkere til det budsjetterte antallet utdanningsstillinger. Både UNN og OUS
har i flere år tilbudt utdanningsstillinger med 100 % lønn.
Utdanningene ved NTNU tilbys fortløpende. Det går 1 ½ år mellom hver uteksaminering av
nyutdannede. Mellom hver uteksaminering er det liten eller ingen tilgang på nye spesialsykepleiere.
Det er ingen på reservebenken som kan dekke opp ved avgang. Det betyr at tilsettinger av
spesialsykepleiere i disse periodene skjer ved intern turnover. Ortopedisk operasjonsavdeling er
eksempel på en avdeling hvor antall operasjonssykepleiere ikke har økt på grunn av «lekkasje» til
andre operasjonsavdelinger.
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Hittil har støtteordningene til AAIOB-utdanningene vært budsjettert og organisert sentralt i St. Olav.
Begrunnelsen har vært at disse utdanningene er tverrgående og representerer kritisk kompetanse for
flere klinikker og fagområder. De er dessuten på heltid og av 1,5 års varighet, noe som betyr at
studieperioden medfører et langt større lønnstap enn øvrige spesialiseringer som er på 60 studiepoeng
og på deltid. Lønnsuttellingen etter endt utdanning er imidlertid den samme. Utdanningsstøtte utløser
bindingstid for sykepleierne og styringsrett for arbeidsgiver, i tråd med inngått kontrakt.
Overenskomsten mellom Spekter og NSF om utdanningsstillinger (2014) omfatter også heltids
videreutdanning i psykisk helse (60 sp). Det betyr at denne også bør inngå i den langsiktige planen om
utdanningsstillinger innen sykepleietjenesten.
Sentral finansiering av flere utdanninger kan være aktuelt å vurdere framover, for eksempel
kreftsykepleie, avansert klinisk sykepleie m.fl. Dette forutsetter at det sentrale budsjettet øker
tilsvarende. Så lenge behovet for AAIOB-utdanning er såpass stort i hele landet, arbeidskraftreserven
er oppbrukt og gjennomsnittsalderen er høy, vil det være uhensiktsmessig å prioritere
utdanningsstøtte ut fra andre kriterier enn de overfor nevnte.
I tråd med kriteriene som beskrevet over, bør anestesi, intensiv og operasjon prioriteres ved kull 2017.
For kull 2018 må utdanningsstøtte til barn- og akuttutdanningen vurderes. Det siste avhenger av at
det blir store nok kull for at NTNU kan opprette tilbudet (minst 25 søkere som takker ja per linje).
Utdanningstilbud med få søkere er verken faglig eller økonomisk bærekraftig. Et samarbeid om
langsiktige planer gir forutsigbarhet for både ansatte, arbeidsgiver og utdanningsinstitusjon.
5.2

Opptrappingsplan
2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 totalt
AIO 80
AIO 90*
AIO 100*
AIO100*
A
15
15
15
15
60
I
30
35
40
45
150
O
35
40
45
40
160
*Andre
spesialiteter
vurderes* vurderes* vurderes*

Ved oppstart i januar /februar 2017 opprettes 80 utdanningsstillinger for AIO, som uteksamineres i juni
2018. Ved studiestart august/september 2018 økes antallet til 90. Da vurderes også akutt- og
barnesykepleie. Dette kullet uteksamineres ved årsskiftet 2019/2020. Deretter økes til 100
utdanningsstillinger pr kull, hvorav andre spesialutdanninger vurderes fortløpende.
Oppfølging:
•
•
5.3

faktoren spesialsykepleier/sykepleiere følges årlig gjennom en indikator
det innføres et objektivt mål for pleietyngde
Budsjett

Studiestart vil bli medio januar 2017 – slutt medio juni 2018 osv med 1 ½ års intervaller.
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Beregnet lønn 80% lønn av hel stillings lønn som sykepleier, beregnet fra ansiennitet. I budsjettet er
lønn beregnet fra gjennomsnitt av 8-10 års ansiennitet:
Gjennomsnittslønn 8-10 år 428 500, 80% utgjør 342 800 * 47/52 (5 uker ferie) = 309 838
2016
60
25 585 000

2017
80
34 139 000

2018
80 - 90
36 272 000

2019
90
38 406 000

2020
90-100
40 540 000

2021
100
42 674 000

I årene med avslutning og oppstart av kull er tallene gjennomsnittsberegnet. Alle tall er 2016 – tall,
prisstigning og lønnsoppgjør er ikke tatt med. En månedslønn er fratrukket da studentene lønnes av
klinikkene som sommervikar i minst 4 uker. I tillegg kommer ressursene for administrering og
håndtering av ansatte i utdanningsstillinger.
5.4

Risiko
•

•

Manglende rekruttering til utdanningsstillinger og økt mangel på spesialsykepleiere
• Fortsatt høye kostnader til mertid/innleie
• Redusert kapasitetsutnyttelse
• Redusert kvalitet og aktivitet
Økt utdanningskapasitet krever økt veiledningskapasitet i praksisstudier

6.

Opplæring inn mot spesialsykepleieområder (justert punkt 2 i
mandatet). Videre oppfølging.

6.1

Felles teorikurs - bakgrunn, målgruppe, gjennomføring og erfaring

Høsten 2015 ble det igangsatt et samarbeid mellom Bemanningssenteret og de fire
overvåkingsenhetene Ortopedisk overvåking, Lunge overvåkning, Kirurgisk tung overvåkning (Kitov) og
Nevro intensiv om å legge en plan for opplæring av vikarer, slik at enhetene med tiden kunne få de
personellressursene de hadde behov for med bistand fra Bemanningssenteret. Opplæringen til å
arbeide på disse enhetene er både teoretisk og praktisk.
Seksjon for helsefag og utdanning sitt bidrag til dette samarbeidet var å utarbeide et teorikurs med
felles tema for de fire overvåkingsenhetene. Prosjektet ble rigget som svar på oppgave 2 i oppdraget.
Målgruppen for teorikurset var todelt:


Sykepleiere ansatt i Bemanningssenteret som skal læres opp til å arbeide ved 2-3 ulike
overvåkingsenheter.



Sykepleiere uten videreutdanning som skal begynne å arbeide på overvåkingsenheter med
ansvar for kritisk syke pasienter, men hvor pasienten ikke er respiratorkrevende.

Det er beskrevet to hovedhensikter med delprosjektet med noen underpunkter:
1. Samordning av undervisning og opplæring i tema som er like for enhetene vil kunne
 Avlaste (men ikke erstatte) enhetenes interne opplæringsprogram
 Effektivisere ressursbruk knyttet til opplæring
 Sikre mer lik opplæring og kompetanse på tvers av enheter
 Kvalitetssikre den opplæring som blir gitt, i større omfang enn tidligere
2. Økt rekruttering til overvåkingsenheter og økt motivasjon for å ta spesialutdanning
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Arbeidsgruppa kartla kompetanse- og opplæringsplaner fra de fire overvåkingsenhetene for å finne
felles emner som var egnet for teoretisk undervisning. Det ble diskutert hvilke tema som var mest
egnet til teoretisk vs. praktisk opplæring og hva som var egnet til å undervise felles og hva som var
spesifikt for enhetene. Det ble også identifisert kompetanseområder som ble forventet at sykepleierne
hadde med seg i sin erfaring med arbeid på sengepost. Det fleste tema som ble valgt ut var
overordnede tema og grunnleggende kompetanse, men på et høyere nivå enn man forventer på en
sengepost. Noen tema ble valgt ut selv om de ikke var relevante for samtlige enheter, begrunnet med
at vikarene skal jobbe på flere enheter. Det ble inkludert en avsluttende økt med praktisk opplæring av
enkelte medisinsk teknisk utstyr som ble ansett viktig for sykepleierne å kjenne til. Planleggingsfasen
gikk over tre møter, med noe mailkorrespondanse mellom møtene.
De fleste enhetene stilte med foredragsholdere til kursdagene. Tre foredragsholdere fra andre enheter
ble forespurt på tema som ikke ble dekket av enhetene. De stilte i sin arbeidstid. Det praktiske med
forespørsler, bestilling av rom og oppsett av program ble organisert av arbeidsgruppens leder.
Kurset gikk over 2 dager, med 17-19 deltakere den første dagen, 10 – 12 sykepleiere på dag 2. Det var
åpnet for å delta kun på deler av kurset (drop-in). Alle deltakerne evaluerte kurset.
Det er skrevet en egen evalueringsrapport etter gjennomført kurs. Her oppsummeres med at det
gjennomførte felles teorikurset er et godt utgangspunkt som kan bygges videre på. Evalueringen viser
at kurset på noen områder innfridde målene, mens det på andre områder kan forbedres. At
overvåkingsenhetene selv ønsker et slikt kurs er avgjørende for videre utbredelse. Enhetene må
definere sitt behov for enten et kort introduksjonskurs eller et lengre og mer dyptgående kurs som gir
større basiskompetanse. Innhold og nivå på forelesninger må følges tett og tilrettelegges kursets
omfang og målgruppe. Målgruppen bør være relativt homogen i sin tidligere erfaring fra
overvåkningsfeltet.
Et felles teorikurs har potensiale til å effektivisere ressursbruk knyttet til opplæring, sikre en lik
grunnkompetanse for flere overvåkingsenheter, øke rekrutteringen til fagfeltet og gi økt motivasjon for
å ta spesialutdanning. Gjennomføringen av dette kurset har dannet et grunnlag for videre arbeid mot å
nå disse målene.
Avslutningsvis viser arbeidsgruppen til at St. Olavs Hospital driver interne opplæringsprogram innenfor
flere fagfelt og for mange ansatte, i tråd med arbeidsgiveransvaret (jfr. AML§4-2). Interne
opplæringsprogram kommer i tillegg til, og ikke i stedet for formell videreutdanning. Det er viktig å
holde fast ved at det er formell videreutdanning av sykepleiere St. Olavs Hospital primært satser på, at
videreutdanninger skal være på masternivå og utdanningene skal utvikles i nært samarbeid mellom St.
Olavs Hospital og NTNU.
Beskrivelsen av prosjektet finnes i Sluttrapport Felles teoretiske opplæringsdager for fire
overvåkingsenheter(8).
6.2

INTOVA-prosjektet , mai 2016 (9) .

I forbindelse med prosjektet Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs Hospital ble det
gjennomført en analyse av overvåknings- og intensivkapasiteten (mandat 10).
Her problematiseres at intensiv- og overvåkning er spredt på 8 klinikker, med ulike kompetansekrav og
opplæringsprogram for sykepleiere. Andelen spesialsykepleiere varierer fra 8 % til 87 %. Den store
variasjonen vanskeliggjør utnytting av kapasiteten.
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Det anbefales i større grad å systematisere og samkjøre opplæring på tvers av INTOVA. Dette for å
sikre en minimumskompetanse.
6.3

Anbefaling

Det er høstet nyttige erfaringer etter pilot «Felles teoretiske opplæringsdager for fire
overvåkingsenheter» (2016). Arbeidsgruppen mener at felles teoridager kan bidra til kvalitetssikret
innhold, mer lik grunnkompetanse ved flere enheter og effektiv utnytting av undervisningsressurser.
På bakgrunn av INTOVA-prosjektets anbefaling (mai 2016) bør en systematisering og samkjøring av
opplæring også omfatte intensivavdelinger.
Det anbefales derfor at arbeidet med opplæring av sykepleiere inn mot spesialsykepleierområdet
videreføres høsten 2016 i form at et nytt prosjekt som innrettes mot intensiv og tung overvåkning.
Hensikt
•

kvalitetssikring, systematisering og (ved behov) større grad av standardisering av intern
undervisning

•

økt pasientsikkerhet

•

økt rekruttering til spesialsykepleieområdene

•

gode søkere til utdanningsstillinger

•

økt kapasitetsutnyttelse

•

forutsigbar drift

Framgangsmåte
•

Kartlegge og evaluere opplæringsprogram ved intensiv og tung overvåkning

•

Utarbeide forslag til innhold, omfang og organisering av opplæring av sykepleiere inn mot
spesialsykepleiefeltet (jfr INTOVA-rapport)

•

Den grunnleggende teoretiske delen av opplæringen foreslås som et felles internt teorikurs
(kurs, litteratur, simulering mv)

Ansvarlig:

Forskningsavdelingen i samarbeid med klinikker

7.

Rekruttering - forutsetninger og virkemidler

7.1

Rekruttering i alt vi gjør

Som beskrevet over har det vært vanskelig å rekruttere til AAIOB-utdanningene ved de siste 6 kullene.
Selv med utdanningsstillinger og 80 % lønn fikk vi ikke det ønskede antall som startet på operasjon- og
intensivsykepleierutdanningen høsten 2015. Med NTNUs nedre grense på 20 studenter per
utdanningslinje er det svært utfordrende å skulle rekruttere til akutt- og barnesykepleierutdanningen
ved NTNU.
Pasientene ved St. Olavs Hospital har ofte sammensatte og kompliserte sykdommer. De som jobber
med akutt og kritisk syke pasienter har stort ansvar og høy vaktbelastning. St. Olav ønsker at
sykepleiere med relevant erfaring fra spesialisthelsetjenesten, og gjerne med noe opplæring innenfor
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det aktuelle spesialsykepleierområdet skal søke spesialutdanning. Det betyr at rekruttering til
utdanningsstillinger i stor grad vil måtte skje fra egne rekker, som en del av en karrierevei. Dette kan
settes i system gjennom definerte rekrutteringsstillinger, hvor intern opplæring inngår.
Når erfarne sykepleiere går over i utdanningsstillinger, er man avhengig av dyktige erstattere. Til tross
for omfattende klinikkvise opplæringsprogram, kan det ta flere år fra en nyutdannet sykepleier (en
generalist) betraktes som «erfaren» innenfor spesialisthelsetjenesten.
Ofte er det slik at nyutdannede starter sin yrkeskarriere ved for eksempel en medisinsk eller
ortopedisk sengepost, for så å rotere internt mellom klinikker og fagområder. Gjennom dette
stimuleres de til kontinuerlig læring og utvikling, de lærer sykehuset å kjenne, samtidig som de blir
motivert for å spesialisere seg innenfor det fagområdet de liker best. Det betyr at alle avdelinger er like
viktige i det å rekruttere til videreutdanninger, men uten at alle får like mange spesialsykepleiere
tilbake.
Denne interne roteringen er satt i system gjennom traineeprosjektet. Til sammen 18 nytilsatte roterer
mellom 3 avdelinger i løpet av 2 år, kombinert med kurs, veiledning og mentorordning.
Søkertallene økte ved alle helsefaglige studier ved NTNU i 2016. Sykepleie hadde den største økningen
på ca 27 % – bare i Trondheim. Mange nyutdannede sykepleiere søker seg til St. Olavs Hospital. Til 9
utlyste traineestillinger våren 2016 meldte det seg 87 søkere. Det er viktig å rekruttere sykepleiere
med gode karakterer og med ambisjoner om å utdanne seg videre.
Det viktig å tenke rekruttering til utdanning og yrke i alt vi gjør, fra formell profilering av sykehuset til
hvordan vi omtaler arbeidsplassen vår i det daglige. Omdømmebygging er et felles ansvar. Gode
fagmiljø tiltrekker seg gode fagfolk, gode veiledere tiltrekker seg gode studenter. En viktig rekruttering
skjer i praksisstudier, både i bachelor- og i videreutdanning.
7.2

Rekrutteringstiltak
•

Det settes ned en kreativ arbeidsgruppe som utarbeider forslag til «felles» utlysningstekst for
St. Olavs Hospital i den hensikt å konkurrere om de dyktigste medarbeiderne. For sykepleiere
bør opplæring og karriereveier beskrives inklusive arbeidsgivers forventninger og tilbud.

•

Trainee-stillinger breddes og videreutvikles til å bli en strukturert overgang mellom utdanning
og yrke. Utlysning, oppstart og opplæring ses i sammenheng med utlysning og oppstart for
ferievikarer.

•

Karriereplanlegging for sykepleiere gjøres likt ved alle klinikker, og settes i system ved hjelp av
medarbeidersamtaler og klinikkvise kompetanseplaner.

•

«Rekrutteringsstillinger» defineres i den hensikt å rekruttere til klinikkvise eller tverrgående
spesialiteter

•

Tilpasse konkurransekriteriene for opptak ved NTNUs utdanninger til St. Olav sitt behov.
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7.3

Fordeling av spesialsykepleiere i bindingstid

Noen av de større avdelingene med døgnkontinuerlig drift erfarer at nyutdannede spesialsykepleiere,
under eller umiddelbart etter bindingstiden, søker seg til avdelinger med smalere pasientmålgrupper
og mindre vaktbelastning.
For de utdanningslinjene der dette er en problemstilling, foreslås å motvirke dette gjennom
arbeidsgivers styringsrett ved fordeling i bindingstid. I tillegg til de driftsmessige argumentene, finnes
også faglige argumenter for at nyutdannede spesialsykepleiere starter sin spesialsykepleierkarriere i
bindingstid ved en stor avdeling med døgnkontinuerlig drift:
•

Gir stort læringspotensialet for nyutdannede spesialsykepleiere

•

Gir økt veiledningskapasitet for å kunne utdanne flere

En slik dreining i arbeidsgivers håndtering av bindingstid må kunngjøres overfor søkere av
utdanningsstillinger ved nytt kull i 2017.
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Vedlegg
Styring og organisering
Styringsgruppe og prosjektgruppe
Styringsgruppe og prosjektgruppe har vært felles for oppgave 1 og 2 av Hovedledelsens oppdrag.
Prosjektgruppen har vært bredt sammensatt av avdelingssjefer sykepleie/sykepleiefaglige rådgivere
fra alle relaterte klinikker, og har blitt informert om prosessen for prosjektet i tidlig fase og gitt sin
tilslutning til prosjektets målendring.
Styringsgruppen har vært involvert i tidlig fase av oppgaven og har bestått av:
Grete Samstad
Helsefaglig sjef
Petter Aadahl
Forskningsdirektør
Runa Heimstad
Fagdirektør (Klinikksjef på Kvinneklinikken på oppnevnelsestidspunktet)
Trude Småvik
Hovedintensiv, avdelingssjef sykepleie,
Anita Solberg
Norsk Sykepleierforbund, hovedtillitsvalgt
Prosjektgruppe
Ann Kristin Hjellnes
Bjørg Fenstad
Elisabeth Røkke
Gunn Husby
Hilde Engesnes
Ketil Hoven
Marianne Barø
Nina Hassel
Randi Austli/Mette Røsbjørgen
Randi Rømo
Randi Salvesen
Trude Mittet
Vivi-Ann Stephansen
Grete Samstad
Guro Karlsholm
Ragnhild Brå Vardehaug

Klinikk for thoraxkirurgi, avdelingssjef
Klinikk for anestesi- og intensivmedisin, avdelingssjef
Medisinsk klinikk, helsefaglig rådgiver
Klinikk for hjertemedisin, avdelingssjef
Klinikk for anestesi- og intensivmedisin, seksjonsleder
Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, seksjonsleder
Kreftklinikken, sykepleiefaglig rådgiver
Kirurgisk klinikk, avdelingssjef
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, avdelingssjef
Kirurgisk klinikk, avdelingssjef
Barne- og ungdomsklinikken, avdelingssjef
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, avdelingssjef
Divisjon Psykisk helsevern, rådgiver
Seksjon for helsefag og utdanning, Leder arbeidet
Seksjon for helsefag og utdanning, sekretær
Seksjon for helsefag og utdanning, sekretær

Fremdrift
Prosjektgruppe og styringsgruppe ble oppnevnt i august 2015.
Første møte i prosjektgruppa var 12. august 2015. Deretter har det vært avholdt ca 6
prosjektgruppemøter, det siste 10. juni 2016. Mandat og løsningsforslag vært diskutert i
Sykepleiefaglig nettverk gjennom hele perioden. Siste utkast til rapport ble lagt fram for
Sykepleiefaglig nettverk i september 2016.
Styringsgruppen har hatt 3 møter; det siste 1. juli 2016, hvor hovedanbefalingene ble vedtatt.
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