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1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 

1.1 Beskrivelse av nåsituasjonen 
Det er et økende behov for helsetjenester innen psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig, 
spesialisert behandling for pasienter med rus- og avhengighetsproblemer (TSB). 
Antallet henvisninger er økende, fagpersoner forteller om økende arbeidsbelastning og 
at pasienter til tider må avslutte behandlingen tidligere enn det som faglig sett er 
ønskelig.  

I 2020/2021 gjorde Riksrevisjonen en utredning av tilbudet innen psykiske 
helsetjenester i Norge1. I sin rapport peker Riksrevisjonen på flere utfordringer innenfor 
sektoren. Det ble blant annet dokumentert lange ventetider ved flere helseforetak. 
Pasienter med psykiske plager og lidelser kan oppleve å ikke få hjelp når de trenger det, 
og bemanningen er ikke alltid tilstrekkelig til å møte pasientenes behov for 
helsetjenester. 

Helseforetakene opplever at det er utfordrende å beholde og rekruttere tilstrekkelig 
faglig kapasitet for å opprettholde gode tjenester. En undersøkelse utført i Helse Vest 
viser at psykologer og psykologspesialister er blant yrkesgruppene hvor flest 
medarbeidere avslutter sitt arbeidsforhold, med henholdsvis 12,4% og 6,8% årlig 
ekstern turnover2. 

Det er også en utfordring å sikre tilstrekkelig faglig kapasitet gjennom rekruttering. I 
Helse Vest er det vakante stillinger både innen psykisk helsevern for barn og unge 
(PHBU), psykisk helsevern for voksne (PHVO) og TSB.  

Cov-19 pandemien har ført til et økt behov for tjenester innen PHV, særlig blant barn og 
unge. Det er usikkert hvilke konsekvenser dette vil ha for befolkningens behov for 
helsetjenester innen PHV i de kommende årene.  

1.2 Utfordringer og muligheter 
PHV og TSB har de siste årene blitt gitt høy politisk prioritet. Det er en målsetting at 
tilbudet skal styrkes, spesielt for særlig utsatte grupper som barn og unge og brukere 
med alvorlige og sammensatte behov3. 

I de regionale helseforetakenes innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-20234 
presenteres flere tiltak som kan bidra til å utvikle helsetjenestene innen PHV og TSB. 

- Utrede framtidig organisering og arbeidsdeling innen PHV og TSB. 
- Bruk av digitale helsetjenester som eMeistring. 

 
1 Dokument 3:13 (2020-2021) Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester 
2 Ekstern turnover (2022) 
3 Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 
4 Innspill til nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 (2019) 
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- Bruk av integrerte arenafleksible tjenester som FACT og ACT. 
- Etablere system for å kvalitetssikre og anbefale validerte metoder (eks. 

ungsinn.no). 

Samtidig er det nødvendig å ha fokus på å rekruttere og beholde faglig kompetanse i 
klinikkene. Flere tiltak bør vurderes for å sikre tilstrekkelig faglig kompetanse i PHV og 
TSB. 

- Strukturere involvering av studenter gjennom studiet. 
- Tilrettelegging av masteroppgaver. 
- Pan for sommerjobber og andre avtaler for å knytte studentene tettere til 

foretakene underveis i studiene.  
- Tredelt LiS1 turnus med obligatorisk del i PHV/TSB. 
- Forberedelse før tiltredelse. 
- Etablere struktur for introduksjonsperiode. 
- Plan for grupper av nye medarbeidere på tvers av spesialitet. 
- Organisering og tid til forskning. 
- Bedre planlegging av polikliniske konsultasjoner, gjennomgang av hvem som gjør 

hva også mellom ulike yrkesgrupper. 
- Plan for tidsriktige lønns- og arbeidsvilkår. 

Det er viktig å ta utgangspunkt i gode kunnskapsgrunnlag. Ved hjelp av systematiske 
analyser er det mulig å utforske mulighetene på kort, mellomlang og lang sikt, og gi et 
grunnlag for å utarbeide gode og framtidsrettede strategier for PHV og TSB.  

1.3 Forankring 
Helse- og omsorgsdepartementet har et uttalt mål om å styrke PHV og TSB i 20225. Dette 
er videreført i styringsdokumentet for 2022 til helseforetakene gjennom flere krav: 

-  Helseføretaka skal i samarbeid med det regionale helseføretaket utarbeide ein 
strategi for å styrke rekruttering, utdanning og stabilisering av kvalifisert 
helsepersonell innan psykisk helsevern og TSB, og deretter starte gjennomføring av 
strategien. Det må takast i bruk eit breitt utval av verkemiddel, og ein må sjå til 
arbeidet med strategisk kompetanseutvikling. 

- Helse Vest RHF ber helseføretaka følge opp omtalte undersøkingar utført av 
Riksrevisjonen (herunder Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester). 

- Helse Vest RHF ber helseføretaka om å bruke Regional bemanningsmodell som eit 
kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å utvikle lokal kompetansestrategi. 

Helse Vest RHF har tatt initiativ til et felles prosjekt hvor det regionale helseforetaket 
skal bistå helseforetakene i å følge opp krav i styringsdokumentet. Prosjektet skal drøfte 
tiltak for å styrke rekruttering og utdanning av helsepersonell innen PHV og TSB, i 

 
5 Oppdragsdokument 2022 
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tillegg til langsiktige strategier for kompetanse- og bemanningsutvikling. Prosjektet vil 
understøtte foretakenes arbeid med strategi- og utviklingsplan. 

Prosjektet eies av direktørmøtet i Helse Vest. 

2. MÅL 

2.1 Fremtidsbilde 
Målet med prosjektet er å foreslå løsninger som kan bidra til at helseforetakene sikrer 
tilstrekkelig faglig kompetanse for å dekke behovet for helsetjenester innen PHV og TSB 
på kort, mellomlang og lang sikt, samtidig som kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas. 

2.2 Leveranser og hovedoppgaver 
Prosjektet skal foreslå konkrete, kortsiktige tiltak som kan gjennomføres umiddelbart. 
Tiltakene skal bidra til å styrke behandlingskapasiteten i PHV og TSB gjennom å øke 
rekruttering og beholde faglig kompetanse i helseforetakene i Helse Vest på kort sikt. 
Tiltakene skal utarbeides gjennom dialog med ledere i PHV og TSB, og presenteres i 
direktørmøtet. 

Prosjektet skal utarbeide analyser og framskrivninger av tilgjengelig 
spesialistkompetanse og behov for spesialistkompetanse innen PVH og TSB på 
mellomlang og lang sikt. Det skal gjøres analyser av flere alternative framtidsscenarioer 
for å belyse mulighetsrommet. Prosjektet skal som en forlengelse av dette foreslå videre 
tiltak som kan bidra til at helseforetakene på mellomlang og lang sikt dekker behovet for 
spesialistkompetanse innen PHV og TSB. Prosessen skal gjennomføres av fagpersoner i 
helseforetakene, gjennom metodikk for strategisk kompetanseplanlegging som er 
utviklet i Helse Vest.  

Resultatet skal leveres i en rapport til direktørmøtet. Dette arbeidet skal danne et 
grunnlag for lokale kompetansestrategier i helseforetakene. 

3. PROSJEKTETS AVGRENSNINGER OG 
FORUTSETNINGER 

Prosjektet har ikke ansvar for å gjennomføre tiltak og forbedringer som presenteres 
gjennom prosjektet. Dette skal gjøres av helseforetakene selv.  

Prosjektet skal ikke levere konkrete kompetanse- og utdanningsstrategier for det 
enkelte foretak, men skal være et grunnlag for videre arbeid i fagmiljøene i 
helseforetakene. 

Det skal utføres analyser og framskrivninger på aktuelle yrkesgrupper/spesialiteter 
med tilknytning til PHV og TSB i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet omfatter ikke 
framskrivning av arealbehov og sengeplasser. 
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4. BUDSJETTRAMMER 

Hvert helseforetak dekker selv kostnader som påløper. Reisekostnader vil forekomme. 

5. MILEPÆLSPLAN OG OVERORDNET 
PROSJEKTPLAN 

Prosjektets milepæler er oppgitt i tabellen under. 

Milepæl Dato 
Beslutning om gjennomføring av prosjekt i direktørmøte Februar -22 
Orientering til styringsgruppen Mai -22 
Leveranse: Presentere tiltak for styrking av behandlingskapasitet 
for direktørmøtet 

Juni -22 

Leveranse: Framtidsscenarioer September -22 
Leveranse: Framskrivninger av behov og bemanning Oktober -22 
Hovedleveranse: Regional rapport November -22 

6. PROSJEKTETS INTERESSENTER 

Prosjektets interessenter er følgende. 

 Medarbeidere og ledere innen PHV og TSB 
 Avdelinger for personal og organisasjon i HF 
 Avdelinger for fag og utvikling i HF 
 Ledere på flere nivåer innen psykisk helsevern og TSB 
 Fagdirektører i HF 
 Direktørmøtet i Helse Vest 
 Konserntillitsvalgte 
 Konsernhovedverneombud 
 Arbeidsgrupper for Strategi og utviklingsplan i HF 
 Helse- og omsorgsdepartementet 
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7. PROSJEKTORGANISERING OG 
ANSVARSFORDELING 

7.1 Prosjektorganisering 
Prosjektet organiseres som illustrert i figuren under. 

 

 

Rolle Navn Tilhørighet 
Prosjekteier Administrerende direktør i Helse Vest RHF 
Styringsgruppeleder Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør RHF 
Styringsgruppemedlem Direktørmøtet i Helse Vest HF 
Styringsgruppemedlem Konserntillitsvalgte 

- Marie Skontorp (Akademikerne) 
- Wenche Kristin Røkenes (UNIO) 

 

Styringsgruppemedlem Konsernhovedverneombud 
- Ingeborg Sævareid 

 

Prosjektansvarlig Hilde Christiansen, MOT-direktør RHF 
Prosjektleder Signe Gevik RHF 
Prosjektgruppe Børge Tvedt, klinikkdirektør PHV (HFD) 

Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør (HFD) 
Hans Olav Instefjord, divisjonsdirektør PHV 
(HBE) 

HF/RHF 

Prosjekteier:
Administrerende 

direktør RHF

Styringsgruppe:
Direktørmøtet
KTV og KHVO

Prosjektleder:
Signe Gevik

Prosjektgruppe:
Klinikkledelse PHV/TSB

Ledelse utdaninng/utvikling

Arbeidsgrupper for 
styrking av kapasitet: 

Fagavdeling RHF
Faglige ressurser HF

Temaer 
prioriteres av 

prosjektgruppen
(...) (...)

Arbeidsgrupper for 
strategisk planlegging:

Faglige ressurser HF
Lokale prosessledere HF

Analyseressurser HF

PHBU PHVO TSB
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Rolle Navn Tilhørighet 
Brede Aasen, klinikkdirektør psykiatrisk klinikk 
(HBE) 
Christian Ohkdieck, avdelingsdirektør avdeling 
for rusmedisin (HBE) 
Håvard Wester Breistein, avdelingsleder psykisk 
helsevern og rus (HFO) 
Finn Arve Åsbu, avdelingsleder utdanning og 
kompetanse (HFO) 
Bent Horpestad, klinikksjef PHVO (HST) 
Lars Conrad Moe, klinikksjef PHBURA (HST) 
Ola Jøsendal, ass. fagdirektør (RHF) 
Ina Nikoline Wille, spesialrådgiver (RHF) 
Tillitsvalgte 

Arbeidsgruppe-
deltakere 

Oppnevnes av helseforetakene: 
- Faglige ressurser 
- Lokale prosessledere 
- Analyseressurser 

HF 

 

Styringsgruppen skal  
 Godkjenne prosjektdirektiv og prosjektets leveranser  
 Forankre prosjektets leveranser i organisasjonen  
 Sikre at leveranser gjennomføres og avsluttes  
 Evaluere og godkjenne resultatene som legges fram av prosjektgruppen 
 Sikre at prosjektgruppen og arbeidsgruppene har tilstrekkelig kompetanse og 

kapasitet til å gjennomføre arbeidet  
 
Prosjektansvarlig skal 

 Være ansvarlig overfor styringsgruppen 
 Bidra til å støtte prosjektgruppen gjennom alle deler av prosjektet 

  
Prosjektleder skal  

 Etablere og vedlikeholde direktiv for prosjektgruppen  
 Rapportere til styringsgruppen 
 Sørge for at leveranser gjennomføres i henhold til føringer og milepæler fastsatt 

av styringsgruppen  
 Bidra med konkrete oppgaver for å drive prosessen 

 
Prosjektgruppen skal 

 Forankre prosjektets leveranser i organisasjonen 
 Sikre kvalitet i leveransene som legges fram av arbeidsgruppene 
 Sikre at arbeidsgruppene har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å 

gjennomføre arbeidet 
 Delta i arbeidsgruppene ved behov 
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 Påse at tiltak som besluttes i prosjektet følges opp, både umiddelbare og 
langsiktige tiltak 

 
Faglige ressurser skal 

 Bidra med faglig kompetanse i arbeidsgruppene 
 Delta aktivt i arbeidsmøter og gjennomføre oppgaver som forelegges av 

prosjektleder og lokal prosessansvarlig 
 
Lokale prosessansvarlige skal 

 Koordinere det lokale arbeidet i helseforetakene i arbeidsgruppene for strategisk 
planlegging 

 Gjøre kartlegging og analyse på lokalt nivå, ved hjelp av utviklede styringsverktøy 
og i samarbeid med fagpersoner og analyseressurs i helseforetaket 

 Delta aktivt i arbeidsmøter og gjennomføre oppgaver som forelegges av 
prosjektleder 

 
Analytikere skal 

 Bistå med kartlegging og analyse på lokalt nivå, ved hjelp av utviklede 
styringsverktøy og i samarbeid med lokale prosessansvarlige og fagpersoner 

7.2 Arbeidsform og metode 
Prosjektgruppen vil ha det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. 
Leveransene utføres av arbeidsgruppene. 

Arbeidet vil i hovedsak skje via videokonferanse/Teams. Prosjektgruppen og 
arbeidsgruppene skal delta i en fysisk heldagssamling ved oppstart og en fysisk samling 
ved avslutning av prosjektet. 

7.2.1 Styrking av kompetanse og behandlingskapasitet 
Framdrift for denne prosessen skal drøftes i prosjektgruppen. Prosjektgruppen skal i 
samråd med representanter fra fagavdelingen i Helse Vest RHF foreslå og prioritere 
kortsiktige «miniprosjekter», samt vurdere om det skal opprettes arbeidsgrupper for en 
grundigere prosess rundt prosjektene. Det anbefales at følgende tema drøftes: 

- Involvering av studenter 
- Introduksjon til nye medarbeidere 
- Tredelt LiS1 turnus med obligatorisk del i PHV/TSB i et avklart volum i hvert 

foretak 
- Introduksjon til LiS 2 og LiS 3 

De kortsiktige prosjektene skal presenteres i direktørmøtet. Tiltakene i prosjektene skal 
videreføres til det øvrige arbeidet som gjøres i hovedprosjektet. 
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7.2.2 Strategisk planlegging av kompetanse og faglig kapasitet 
Det vil gjennomføres inngående kartlegging og analyser av faglig kapasitet vil ved hjelp 
av metode for strategisk kompetanseplanlegging utviklet av Helse Vest RHF. Metoden er 
basert på scenariometodikk, og vil hjelpe arbeidsgruppen å utforske mulige tiltak innen 
flere tema.  

Det vil opprettes arbeidsgrupper for hvert av fagområdene PHBU, PHVO og TSB. 
Arbeidsgruppene vil drøfte følgende hovedkategorier. 

- Poliklinisk behandling 
o Beskrive oppgavedeling mellom ulike yrkesgrupper 
o Planlegge faste aktiviteter/tiltak på faste ukedager – bidra til forutsigbare, 

planlagte og sammenhengende pasientforløp 
- Døgnbehandling 

o Beskrive innhold og oppgavedeling mellom ulike yrkesgrupper 
- Enighet om fag 

o Etablere prosesser for å sikre tilslutning til felles faglige retningslinjer og 
behandlingsmetoder 

o Hvordan benytte asynkron utredning og behandling 
o Nye måter å møte ulike pasientgrupper på. Er det nye handlingsrom som 

bør videreutvikles raskt? 

Arbeidsgrupper for styrking av kapasitet: 

Studenter

- Strukturere involvering 
av studenter gjennom 
studiet
- Masteroppgaver
- Plan for sommerjobber 
og andre avtaler for å 
knytte studentene tettere 
til foretakene underveis i 
studiene

Introduksjons-
program nye 
medarbeidere

- Forberedelse før 
tiltredelse
- Etablere struktur for 
introduksjonsperiode
- Beskrivelse av 
"fadderordning"
- Plan for grupper av nye 
medarbeidere på tvers 
psykiatere/psykologer

LiS 1 - tredelt turnus

- Plan og struktur for 
gjennomføring av større 
andel LiS-leger i tredelt 
turnus
- Strategi og tiltak for å 
rekruttere tilbake til LiS2 
og 3 for barne- og 
ungdomspsykiatere, 
psykiatere og rus- og 
avhengighetsmedisinere

Introduksjon nye 
LiS2/3

- Etablere strukturert 
utdanningsplan
- Faglig samarbeid 
mellom foretakene for de 
respektive faggruppene
- Felles faglig veiledning - 
vurdere nye modeller for 
undervisning



Prosjektdirektivmal ver. 2.1 Side 11 av 13 2019-06-13

 

Hver av gruppene vil gjennomføre prosess for Strategisk kompetanseplanlegging. 
Prosessen er delt inn i fem faser. 

 

1. Kartlegging: Arbeidsgruppene utarbeider en beskrivelse av dagens situasjon 
innen de aktuelle yrkesgruppene. Dette innebærer kompetanseområder og 
kapasitet, samt organisering av avdelingene. Kartleggingen skal presenteres for 
prosjektgruppen, og være et utgangspunkt for videre arbeid. 

2. Definere endringsdrivere: Arbeidsgruppene skal identifisere hvilke endringer 
som vil påvirke fagområdene på mellomlang og lang sikt. 

3. Utarbeide framtidsscenarioer: Basert på endringsdriverne skal 
arbeidsgruppene utarbeide 2-4 ulike framtidsscenarioer som beskriver mulige 
framtidige situasjoner for fagområdene. 

4. Identifisere konsekvenser: Arbeidsgruppene skal identifisere mulige 
konsekvenser av framtidsscenarioene. Hvert helseforetak skal gjøre kvantitative 
analyser på konsekvenser av scenarioene på behov for kompetanse og 

Kartlegging Definere 
endringsdrivere

Utarbeide framtids-
scenarioer

Identifisere 
konsekvenser 

Finne bærekraftig 
retning

Arbeidsgrupper for strategisk planlegging:

PHBU

Poliklinikk Døgn Fag

PHVO

Poliklinikk Døgn Fag

TSB

Poliklinikk Døgn Fag
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tilgjengelig bemanning i eget helseforetak. Her vil Nasjonal bemanningsmodell 
brukes som verktøy. 

5. Finne bærekraftig retning: Arbeidsgruppene skal i fellesskap utarbeide et 
scenario som utgjør en bærekraftig retningen for fagområdene. Det skal 
utarbeides felles, overordnede tiltak som kan bidra til å oppnå det bærekraftige 
scenarioet. 

Arbeidet vil starte med en fysisk heldagssamling. Hensikten med samlingen er å få en 
solid start på arbeidet, og i fellesskap jobbe med de innledende oppgavene. Deretter vil 
arbeidsgruppene samles i digitale arbeidsmøter omlag hver 14. dag i prosjektperioden. I 
møtene vil gruppene kunne diskutere og samordne oppgaver som er gjort foretaksvis, 
og gjennomføre felles oppgaver for å drive prosessen videre. 

Mellom arbeidsmøtene vil arbeidsgruppedeltakerne få oppgaver som forberedelse til 
møtene. Oppgavene vil bestå av spørreundersøkelser og skjemaer som skal fylles ut. Det 
må derfor forventes å sette av noe tid mellom møtene.  

Helseforetakene skal avslutningsvis levere en skriftlig presentasjon av de kvantitative 
analysene av framtidsscenarioer, inkludert et bærekraftig scenario for sitt respektive 
helseforetak. 

Prosjektleder har ansvar for å utarbeide en regional rapport som oppsummerer 
arbeidet. 

Periode* Deltakere Tema (overordnet) 
Februar -22 Prosjekteier Godkjenning av forslag til 

prosjektdirektiv 
April -22 Styringsgruppen Styringsgruppemøte 
April-mai -22 Prosjektgruppen Forberedende fase 

- Digitale møter 
Mai -22 Arbeidsgrupper 

- Strategisk planlegging 
Oppstart av prosjekt 
- Fysisk heldagssamling 

Mai- juni -22 Arbeidsgrupper 
- Strategisk planlegging 

Kartlegging 
- Digitale arbeidsmøter 

August-
september -22 

Arbeidsgrupper 
- Strategisk planlegging 

Utarbeide scenarioer 
- Digitale arbeidsmøter 

September -22 Styringsgruppen Styringsgruppemøte 
Oktober -22 Arbeidsgrupper 

- Strategisk planlegging 
Framskrivninger og bærekraftig 
retning 
- Digitale arbeidsmøter 

Oktober -22 Styringsgruppen Styringsgruppemøte 
November -22 Prosjekteier Godkjenning av prosjektrapport 

*Tidsplan er foreløpig, og kan endres  
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8. KVALITETSPLAN OG KVALITETS-
LEVERANSEPLAN 

Arbeidsgruppens leveranser kvalitetssikres av deltakere i arbeidsgrupper og 
prosjektgruppen.  

9. KOMMUNIKASJONSPLAN 

Prosjektet skal lage en kommunikasjonsplan med tilhørende tiltaksplan. Disse skal 
godkjennes i styringsgruppen. 

I tillegg skal prosjektet lage en kommunikasjons-leveranseplan som beskriver på et 
detaljert nivå hvilke kommunikasjonsaktiviteter som skal skje på hvilken måte til hvem, 
når og av hvem. Denne planen skal oppdateres fortløpende gjennom prosjektet. 

10. PROSJEKTAVSLUTNING – 
AKSEPTANSEKRITERIER 

Prosjektet avsluttes når alle leveranser er gjennomførte og prosjekteier har godkjent 
prosjektrapporten.
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