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Tilgang på personell med riktig kompetanse  
er en forutsetning for at Helse Midt-Norge kan 
tilby pasientene gode og sikre helse tjenester. 
Strategien for utdanning og kompetanse-
utvikling skal bidra til at Helse Midt-Norge  
er i stand til å møte framtidas behov.  

Helse Midt-Norge skal: 
- Utdanne helsepersonell til hele  

helsetjenesten.
- Forvalte og utvikle kompetansen for  

å møte folks behov og forventninger  
til kvalitet i behandlingen.

Hvordan? 
- Befolkningens behov nå og framover 

skal være styrende for utdanning og 
kompetanse utvikling i Helse Midt-Norge. 

- Utdanning og kompetanseutvikling skal 
inkluderes i all virksomhetsplanlegging.

- Koblingen mellom forskning, utdanning, 
kompetanseutvikling og innovasjon skal 

styrkes for at befolkningen og samfunnet 
skal få nytte av ny kunnskap og bedre 
pasientbehandling.

 - Helse Midt-Norge, kommunene og 
utdannings institusjonene skal sam arbeide 
bedre om utdanning og kompetanse-
utvikling for å sikre gode helsetjenester  
til befolkningen. 

Kvalitet i spesialisthelsetjenesten henger tett 
sammen med kvalitet i primærhelsetjenesten. 
Kunnskapsbasert utdanning er grunnlaget  
for at vi som jobber i Helse Midt-Norge kan  
levere helsetjenester av høy kvalitet til det 
beste for pasienten.  Det innebærer at de 
ansatte drar nytte av ulike kunnskapskilder 
og holder seg faglig oppdatert. Stadig flere 
pasientgrupper har sammensatte helse-
problemer. Derfor er det viktig at vi som  
behandler gir helsehjelp i tråd med ny 
kunnskap og jobber sammen på tvers av 
fagbakgrunn, til det beste for pasientene.

Helse Midt-Norge styrker arbeidet med utdanning og 
kompetanse utvikling for å rekruttere og beholde gode fagfolk  
til det beste for pasienten. Det gjør vi fordi det er menneskene 
som er de aller viktigste ressursene i helsetjenesten. 



Viktige mål: 

• Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha 
oversikt over kompetanse, kapasitet og 
framtidige behov. 

• Det skal foreligge konkrete planer for  
å dekke kompetansebehovet gjennom  
å rekruttere nye ansatte og videreutvikle 
kompetanse i personalet.  

• Helse Midt-Norge skal sørge for gode 
og tilstrekkelige ressurser til utdanning 
og kompetanseutvikling slik at vi 
prioriterer riktig.  

• Gjensidig kompetanseoverføring og 
deling av oppgaver skal skje mellom de 
ulike yrkesgruppene og institusjonene 
uansett nivå. Pasientens behov for 
trygge og sammenhengende tjenester 
skal alltid være utgangspunktet.  

 
 

• Utdanning og kompetanseutvikling i 
Helse Midt-Norge skal være kunnskaps-
basert, relevant og ha god kvalitet. 

• Helse Midt-Norge skal bidra til at 
utdanning er i tråd med befolkningens 
og helsetjenestens behov.  

• Helse Midt-Norge skal samarbeide med 
utdanningssektoren og kommunene om 
utdanning av framtidas helsepersonell 
og involvere pasienter og brukere i 
utviklingen av utdanningene. 

 
For mer informasjon: www.helse-midt.no


