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Samfunnets forventninger

• Flere forventer å få den hjelpen de trenger, når de trenger 
den, der de bor!

• Økende gap mellom tilgang på ressurser og 
forventninger/behov

• Tøffere prioriteringer i bruk av tilgjengelige ressurser 

• Tilrettelegge for bedre samhandling mellom 
• Innbyggere, brukere og pårørende
• Frivilligheten
• Næringsliv
• Offentlige tjenester



Helsevesenets utfordringer

• Demografisk utvikling
• Flere eldre (både ressurssterke seniorer og kronikere som lever 

lengre med sine sykdommer)

• Færre unge blir igjen i distriktene (tilgang på arbeidskraft) 

• Flere nye landsmenn

• Samhandlingsreformen
• Forskyvning av oppgaver fra sykehus til kommune

• Tidligere utskrivelse fra sykehus

• Større krav til avansert oppfølging av 

behandling i kommunene



Helsevesenets behov

• Sikre tilgang på relevant kompetanse
o Styrke generalistkompetansen
o Øke tilgangen på spisskompetanse
o Dekke nye lovkrav om ny kommunal spisskompetanse

 Kommunepsykolog

 Ergoterapeut

 Logoped

• Å være rustet til å møte morgendagens behov  utvikle 
innovasjon- og utviklingskraft (i den enkelte kommune og i 
regionen)
o Vi kan ikke møte morgendagens behov med gårsdagens løsninger
o Å ha evne, vilje og gjennomslagskraft til å tenke og handle på nye

måter



Utfordringer
Rekruttering
• Høy gjennomsnittsalder i 

ansattgruppen
• Spesielt helsefagarbeidere

• Mange små stillinger

• Omdømme
• Hyppige nasjonale/lokale 

medieoppslag som beskriver 
«Den håpløse eldreomsorgen!»

• For få Namdalinger som studerer 
helsefag ved Nord Universitet???

Kompetanse
• Tilgang på nok kompetanse

• Tilgang på riktig kompetanse

• Beholde kompetanse
• Ansatte får brukt egen 

spisskompetanse
• Ansatte opplever karrieremuligheter

• Fagmiljø
• Å kjenne seg trygg på jobb
• Muligheter for faglig dialog/refleksjon
• Tilhørighet i relevante faglige nettverk

• Interaktive samarbeidsformer
• Utveksling av fagkunnskap og tips til 

ny utvikling



Eksempler på lokale prosjekter som styrker 
kompetanseutvikling og rekruttering

• «Jobbvinner» 
• Et prosjekt med fokus på rekruttering og kompetanse (sykepleiere, vernepleiere og 

helsefagarbeidere) 
• Et samarbeid mellom Nye Namsos, Nord Universitet, Olav Duun vgs og KS-midt

• Kombinerte stillinger
• Styrke faglig innhold i sykepleierutdanningen og læring i praksisstudiene
• Samarbeidsorganet i Nord-Trøndelag; Sykehuset Namsos, Namsos kommune og Nord 

Universitet Campus Namsos

• Årlig åpen dag ved Nord Universitet
• Motivere første års sykepleierstudenter til å fullføre studiene og søke stillinger i regionen
• Samarbeid mellom Sykehuset Namsos, Namsos kommune og Nord Universitet

• Kompetanseprogram innen nyskaping, innovasjon og utvikling for helse og 
omsorgstjenestene 

• «Nye Namsos» i startgropa her nå
• Ønsker etablering av «Namdal FoUI for helse og omsorgstjenester i kommunene»   

(presentert i helseledergruppa Namdal 27.10.17)



Hva kan Namdalen som region gjøre

• Nettverkssamarbeid
• Styrke lederrollen
• Bygge innovasjonskraft
• Samarbeide bredt om FoUI-prosesser

• Unngå å bli hverandres konkurrenter???
• Ansettelsesvilkår (lønn, ansenitet)
• Andre goder
• Samarbeide med Helse Nord-Trøndelag

• Verne om og mobilisere den kompetansen vi har
• Sikre optimal bruk av spisskompetanse (på tvers av kommuner?)
• Bygge sterke fagmiljø (på tvers av kommuner?)
• Bygge karrieremuligheter (på tvers av kommuner?)

• Utnytte potensialet vi har som partnere i EiNa (etterutdanningsnettverket i Namdal)

• Innsats for å styrke det kommunale perspektivet på utdanningenes innhold?
• Samarbeide med Nord Universitet og de videregående skoler

• Bygge medborgerskap – aktiv involvering 
• Å tenke mestring og helsefremming på tvers av sektorer og nivå


