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Helsetjenesten trenger alle!





Samfunnsoppdrag
Primærhelsetjenesten, som drives av kommunene, har ansvar for fastlegene, pleie- og 
omsorgstjenester og andre tilbud som gis over lang tid i nærmiljøet.

Spesialisthelsetjenesten er den andre delen av helsetjenesten. Dette er sykehus, institusjoner 
og tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling, rehabilitering og habilitering. Du finner også 
tjenester som skal bidra til å stille riktig diagnose (røntgen, MR, laboratorier med mer), 
ambulansetjenesten, forsyning av medisiner (sykehusapotek) og gode IKT-systemer.

Spesialisthelsetjenestens oppgave er å sørge for: 

• God behandling på sykehus

• Forskning

• Utdanning av helsepersonell

• Opplæring av pasienter og pårørende
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Hva viser utfordringsbildet?
Perspektivmeldingen 2017



Ni utviklingstrekk

Vi blir flere eldre Helse- og sykdomsbildet 

i befolkningen endrer seg

Medisinsk- og teknologisk 

utvikling gir nye muligheter

Knapphet 

på helsefaglig 

personell
Vi blir færre yngre

Vi flytter til byen

Større fokus på 

forebygging

Økte forventninger til

helsetjenesten
Pasienten vil medvirke
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Symptomer på angst og depresjon, Ung-HUNT

10,1

20,9

10,7

27,3

16,5

44,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter

Ung-HUNT1 Ung-HUNT3 Ung-HUNT4

%

Symptomer på angst og depresjon (SCL-5, mean score =>2)



Ni utviklingstrekk

Vi blir flere eldre Helse- og sykdomsbildet 

i befolkningen endrer seg

Medisinsk- og teknologisk 

utvikling gir nye muligheter

Knapphet 

på helsefaglig 

personell
Vi blir færre yngre

Vi flytter til byen

Større fokus på 

forebygging

Økte forventninger til

helsetjenesten
Pasienten vil medvirke



0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Utvikling antall ansatte (2010=1), alle stillingsgrupper. Etter foretak

HMR

HNT

St. Olavs

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Utvikling antall ansatte for HMR, HNT og St. Olavs (2010=1). Etter 
stillingsgrupper 

(04) Psykologer

(03) Leger

(02) Pasientrettede stillinger

(07) Diagnostisk personell

(01) Administrasjon/Ledelse

(05) Sykepleier

(09) Drifts/teknisk personell

(06) Helsefagarbeider/hjelpepleier







• Vi trenger flere hender for 
å behandle fremtidens 
pasienter

• Veksten er betydelig 
innenfor alle 
helseprofesjoner

Kompetansebehov





En populasjonsbasert tilnærming

Høy risiko og kompleksitet

2% - 5% av pasientene

Medium risiko

15% - 35% av pasienter

Lav risiko

60% - 80% av pasienter

Risiko Ressursbruk
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2011-2015: Mål om 20% økning i antall plasser 
fra 2011-nivå

2016-2020: Mål om at alle kvalifiserte søkere 
skal få læreplass

Helse Midt-Norge har opplæringskontor for 
ambulansefagarbeidere. Vi har også lærlinger i 
helsefagarbeiderfaget, kontorfaget, 
automatikkfag, renhold mm.



- Topp i 2013 når fellesfunksjonen for ambulansetjenesten ble opprettet

- Fall i 2017 pga. stopp i inntak av lærlinger i renholdsoperatørfaget, og reduksjon i antall 
plasser for helsefagarbeidere ved. St. Olav HF pga. for få søkere

- Økning over tid fra 2011, men rom for forbedring når det gjelder helsefagarbeidere.

- Regionalt arbeid pågår nå for å øke attraktiviteten på læreplassene vi har, og vi ønsker 
flere lærlinger!
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Flere løsninger må til samtidig

- Digitalisering

- Ny teknologi

- Kunnskapsbaserte behandlingsforløp

- Rett kompetanse på rett sted…

- Men helsetjenestens del av «kaken» blir ikke større





Kommunale 
helsetjenester

Pleie og omsorgFastlege

Spesialist

Én felles løsning med pasientens journal i 
sentrum

I dag finnes mange ulike journalløsninger og støttesystemer. Helseplattformen erstatter de fleste og samler 
alle data på ett sted. Ansatte har tilgang etter tjenstlig behov og pasienter får bedre innsyn i egen journal.





Takk for meg!


	Behov for helsepersonell i fremtiden
	Slide 2 
	Samfunnsoppdrag
	Slide 4 
	Hva viser utfordringsbildet? Perspektivmeldingen 2017
	 Ni utviklingstrekk
	Slide 7 
	Slide 8 
	 Ni utviklingstrekk
	Slide 10 
	 Ni utviklingstrekk
	Symptomer på angst og depresjon, Ung-HUNT
	 Ni utviklingstrekk
	Slide 14 
	Slide 15 
	Slide 16 
	Kompetansebehov
	Slide 18 
	En populasjonsbasert tilnærming
	Slide 20 
	Slide 21 
	Flere løsninger må til samtidig
	Slide 23 
	 Én felles løsning med pasientens journal i sentrum
	Slide 25 
	Slide 26 

