
  
Søknad om samhandlingsmidler – SØ og kommunene i Østfold 

Tittel på tiltaket Felles kompetanseplan 
Navn på søker Birgitte Skauen Kopperud 

Angi forankring og navn på 
ansvarlig virksomhet/enhet 

Etat Omsorgssentret, Fredrikstad kommune 

Navn på samarbeidspartner 
- hvem deltar fra kommune, SØ og 
brukere 

Seksjon helse og velferd, Fredrikstad kommune 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester 
Sykehuset Østfold  
  
Aktuelle ressursgrupper: 
Representanter som har ansvar for kompetanseplaner fra de andre 
kommunene i helsefellesskapet 
Høgskolen i Østfold 
Fagskolen i Viken 
 

Navn:             Birgitte Skauen Kopperud   
Virksomhet: Etat Omsorgssentre Fredrikstad kommune 
Adresse:           Postboks 1405, 1602 Fredrikstad 
Telefon:                    48066902 

Prosjektansvarlig/  
Kontaktperson 
 

E-post:                 bisk@fredrikstad.kommune.no 
Beskrivelse av prosjekt 
- inkl. bakgrunn for ideen Det er definert fire sårbare pasientgrupper som har behov for tjenester fra 

helsefellesskapet: 

 Barn og unge 
 Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer 
 Skrøpelige eldre 
 Personer med flere kroniske lidelser 

Helsefellesskapet skal løse oppgavene til det beste for pasientene. Det skal 

utarbeides helhetlige kunnskapsbaserte pasientforløp på tvers av sykehus 

og kommuner. Det skal videre utvikles gode rutiner for å sikre overgangene 

mellom tjenestenivåene for å gi pasientene og pårørende forutsigbarhet og 

trygghet. Dette fordrer et tverrfaglige samarbeid mellom tjenestenivåene, 

hvor helsepersonell har god kompetanse om behov for tjenester og 

forståelse for partnerens ulike roller.  

For å imøtekomme behovene i helsetjenestene for de fire sårbare 

pasientgruppene, må vi derfor sikre at helsepersonell har riktig 

kompetanse. Samtidig vet vi at helsepersonell i helsefelleskapet kan 

mangle kompetanse og kunnskap om andre deler av pasientforløpet enn 

tjenesten de selv jobber i. Det tilsier at i tillegg til riktig kompetanse innen 

eget ansvarsområde, må helsepersonell som jobber innen disse tjenestene 



ha kunnskap om hele pasientforløpet. Riktig kompetanse bidrar til 

nødvendig trygghet for helsepersonell, pasienter og pårørende.  

I dette prosjektet vil vi derfor utvikle og pilotere en felles kompetanseplan i 

helsefellesskapet knyttet til helsepersonell som jobber med to av de fire 

sårbare pasientgruppene; 

 Skrøpelige eldre 
 Personer med flere kroniske lidelser 

Målet er at prosjektet vil kunne danne grunnlag for utvikling av felles 

kompetanseplaner for flere pasientgrupper og samarbeidsparter i 

helsefellesskapet.  

For å sikre nødvendig kompetanse må det først defineres hvilken 

kompetanse helsepersonell har behov for i møte med pasientgruppene. 

Hva trenger alle kompetanse i, og hvilken kompetanse er spesifikk i de ulike 

tjenestenivåene for de ulike profesjonene. I tillegg må det kartlegges hvilke 

kompetansetiltak vi allerede har, hvordan kan vi dele og lære av hverandre, 

og hvilke nye tiltak må utvikles. I arbeidet med utviklingsplanen for 

Sykehuset Østfold 2022-2037 som omhandler kompetanse, var 

kommunene ressursgruppe. De ble da bedt om å gi innspill på tema 

«samarbeid med kommunene». Samtlige kommunerepresentanter mente 

at det var behov for samarbeid om kompetanseutvikling. En felles 

kompetanseplan var et av hovedtiltakene som ble trukket frem.  

For å sikre forankring av utvikling av felles kompetanseplan for flere deler 

av helsefellesskapet, vil dette prosjektet v legge vekt på tidlig forankring og 

involvering av alle kommunene. Alle kommuner vil derfor bli kontaktet for å 

oppnevne aktuelle ressurspersoner for pilotprosjektet. Vi er også åpne for å 

involvere enkelte representanter direkte i prosjektgruppen. 

En felles plan for kompetanseutvikling må utvikles i fellesskap og gjøres 

tilgjengelig på et egnet og nøytralt felles digitalt sted. Til dette vil vi vurdere 

videre bruk av Kompetansebroen Østfold.   
Mål/hensikt (målgruppe) Pasienter og pårørende skal møte helsepersonell med god kompetanse og 

som fremstår som en trygg rolle i en helhetlig helsetjeneste.  
 
Prosjektets hovedmål er å utarbeide en felles plan for kompetanse for 
Helsefellesskapet, en plan for to av de sårbare pasientgruppene: 

 Skrøpelige eldre 



 Personer med flere kroniske lidelser 

Prosjektet skal: 
 Utarbeide en metode for å avdekke kompetansebehov både i 

primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten  
 Kartlegge behov for kompetanse  
 Kartlegge eksisterende relevante kompetansetiltak  
 Utvikle nye kompetansetiltak med fokus på nettlæring, simulering 

og ferdighetstrening 
 Utvikle felles kompetanseplaner for de to av de fire sårbare 

pasientgruppene 
 Publisere og markedsføre planene på et egnet digitalt sted 
 Pilotere kompetanseplanene 
 Innhente rapporter på gjennomførte tiltak 
 Evaluere og justere planene etter innspill 

  
Er det undersøkt om andre 
allerede har realisert dette 
tiltaket?  
- gi utfyllende informasjon 

Det eksiterer i dag ikke en felles kompetanseplan i vårt helsefellesskap.  

Redegjør kort for 
metodikken som er tenkt 
benyttet 

- Kunnskapsinnhenting ved litteratursøk 
- Innhente brukererfaringer 
- Kartlegginger i aktuelle enheter i begge tjenestenivåene  
- Workshop/fokusgruppeintervjuer e.l. 
- Utprøving/pilotering 
- Evaluering og justering 

Brukermedvirkning 
 

Brukerne er her medarbeidere og studenter som jobber med 
pasientgruppene. 
 
Vi vil også benytte kompetansen i aktuelle Pasientforeninger. 
 
 

Forventet nytteverdi for 
brukere/pasienter 

God kompetanse hos helsepersonell gir trygghet og god pasientsikkerhet. 
 

Forventet økonomisk 
gevinst 
- Viktig for overføring drift 

En felles kompetanseplan hvor alle aktuelle kompetansetiltak er samlet gir 
en rask og effektiv tilgang på opplæring. Det frigjør leder- og fagressurser i 
å utvikle egne kompetanseplaner.  Kompetansedeling mellom kommuner 
og mellom sykehus og kommuner øker kvaliteten på tjenesten.  

Plan for implementering i 
drift - bruk av funn 

Planen publiseres på nett og tilgjengelig gjøres for helsepersonell. God 
involvering av alle kommuner i helsefellesskapet, god markedsføring og 
informasjon ut til tjenestene.  
  

Beskriv overføringsverdi En årlig justering og utvikling av planene må planlegges i et tverrfaglig 
samarbeid. 
Metoder og erfaring i dette prosjektet gir grunnlag for å utvikle felles 
kompetanseplaner for de to andre sårbare pasientgruppene. 

Hvordan skal prosjektet 
evalueres 
- inkl. monitorering/ 
rapportering under veis 

Evaluering av tiltakene 
Rapportering på brukere av planen 

Prosjektets totale 
budsjett 
- inkl. egenfinansiering 

Frikjøp av prosjektleder fra Fredrikstad kommune: kr. 250.000 
Frikjøp av prosjektmedarbeidere fra Fredrikstad kommune, UHST, 
sykehuset, og evt prosjektmedarbeider fra andre kommuner: kr. 250.000 
Reise og møteutgifter: kr. 10.000 
Utgifter til gjennomføring av samlinger/workshop: kr. 25.000 
Administrasjonskostnader: kr 100.000  
Samarbeidsparters deltakelse i prosjekt- og styringsgrupper: kr 80.000 kr 
Kommuners deltakelse i ressursgruppe: kr 20.000  
Totale budsjett: 735.000 



Søknadssum: 535.000 
Egenfinansiering: 200.000 

Søknadssum for denne 
søknad 

Kr. 535.000  
 
 

Milepæler Frist 
Når styringsgruppa er etablert og styringsdokumentet  
er godkjent 

15.08.2022 

Når prosjektgruppa er etablert og milepælsplan er 
godkjent 

15.09.2022 

Når metode for å innhente kompetansebehov er 
utarbeidet 

15.10.2022 

Når behov for kompetanse er kartlagt  20.12.2022 
Når eksisterende kompetansetiltak er kartlagt 20.12.2022 
Når nye kompetansetiltak med fokus på nettlæring er 
utviklet  

01.02.2023 

Når kompetansetiltak med fokus på simulering og 
ferdighetstrening er kartlagt 
 

15.02.2023 

Når felles kompetanseplaner to av de fire sårbare 
pasientgruppene er utviklet 
 

15.03.2023 

Når kompetanseplanen er markedsført og publisert på 
et egnet nøytralt sted 

01.04.2023 

Når rapport på gjennomførte tiltak foreligger 01.06.2023 
Når planene er evaluert og justert  15.06.2023 

Milepælsplan  
- prosjektets lengde 

Når sluttrapport foreligger 01.07.2023 
Ev vedlegg 
- angi navn og nummer 

 

 
 
Søknaden med evt. vedlegg sendes på e-post til sekratiatet for Samhandlingsutvalget: samhandling@so-hf.no

mailto:samhandling@so-hf.no

