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Pressemelding 
 
Nasjonale trender er mer forsterket og omfattende i Nordland 
Forventet befolkningsaldring viser at i 2040 vil 24 % av befolkningen i Nordland være over 67 år mot 
17% i resten av landet, samtidig som antall personer i yrkesaktiv alder går ned. 
Det forventes at stadig mer komplekse utfordringer knyttet til helse vil gi et økt press på helse- og 
omsorgstjenestene når det gjelder rekruttering, fagkompetanse og økonomi 
Det er utfordringer knyttet til økonomisk prioritering av kompetanseheving og kvalitetsforbedring av 
helsepersonell i kommunene 
Det er utfordringer knyttet til rekruttering av faglig kompetanse: I 2018 arbeider 26 % av alle ansatte i 
Nordland innen helse- og omsorg. Det er ingen krav om kompetanse og grunnbemanning i helse- og 
omsorg, og tradisjonelt ansettes det personer uten formell kompetanse, såkalt ufaglærte, i helse- og 
omsorgstjenester i stor grad. 
Sykepleierdekningen er på 26 – 50 % i kommunene, og det er 600 ubesatte stillinger for sykepleier.  
  
Det er stor variasjon når det gjelder organisering av kommunale omsorgstjenester: Hva skjer når det 
gjelder faglig ledelse? I forskningen ser man forskjeller på kompetansekommuner vs. alle-gjør-alt-
kommuner. Dette vil Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland rette fokus på 
 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Nordland, en ressurs 
og utviklingsaktør for kommunene i Nordland 
Ordningen med USHT er forankret i Meld.St.29 Morgendagens omsorg 2020 og Meld.St.26 Fremtidens 
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Det er fra 2017 ett USHT per fylke og ett for den samiske 
befolkningen i Finnmark, til sammen 21 USHT. USHT skal være en ressurs for kommunene ved å bidra 
til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling, spredning 
av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer samt ved å gi råd og veiledning i metoder og 
verktøy innen fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid. I Nordland er USHT lokalisert i 
Vestvågøy kommune med avdelingskontor i Vefsn. Vi gir tilbud til alle kommunene i Nordland. 
 
Etter tre år i drift, vet vi at vi får det til; Vi har mange aktiviteter over hele fylket, gode tilbakemeldinger 
fra kommuner som deltar og høy måloppnåelse i rapportering til Helsedirektoratet. Nå behøver vi en 
trygg og god økonomi til å bære det gode arbeidet vi gjør videre. 

 
Hva kan bidra til å løfte USHT Nordland frem 
 
Gjennom besøk av Margunn Ebbesen og Jonny Finstad ønsker USHT å sette fokus på hvilke gode 
muligheter bruk av USHTs kompetanse kan gi til helsepersonell i fylkets kommuner. Videre har vi løftet 
inn behovet for differensiert og forutsigbar finansiering til de ulike USHTene, sier Tone Krüger. 
 
Stortingsrepresentantene Margunn Ebbesen og Jonny Finstad fra Nordland Høyre er imponert over det 
de har fått presentert i dag av tilbud USHT gir. Dette er informasjon jeg vil ta med meg videre i dialogen 
vi har med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet, sier stortingsrepresentant Jonny Finstad. 
VI ønsker å være ambassadører og fremsnakke den kompetansen USHT besitter når vi er i møter med 
kollegaer, andre aktører og kommuner, sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen.  
 
Det er i dette møtet avtalt oppfølging med stortingsrepresentantene at de vil legge til rette for at USHT 
Nordland får møte politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet 

http://www.utviklingssenter.no/

