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Hva gjelder i 2020



Hvordan skal man prioritere fremover

• Meld. St. 26 (2014 – 2015) Primærhelsemeldingen tegner et 
utfordringsbilde for primærhelsetjenesten

• Utfordringene overgår mulighetene

• Det må prioriteres; men hva skal ligge til grunn for å styre prioriteringene?



Velferdsstatens bæreevne
• Andel innbyggere i arbeidsfør alder vil reduseres i årene fremover

• Velferdsordningen i all hovedsak finansieres av befolkningen i yrkesaktiv 
alder, mens bruken av ordningen er konsentrert blant unge og eldre

• Den endrede alderssammensetningen i befolkningen vil dermed svekke 
finansieringsgrunnlaget for velferdsordningene

• Samfunnets evne til å finansiere helse- og omsorgssektoren vil trolig fortsatt 
øke som følge av videre vekst i økonomien, men denne veksten er med 
dagens prognoser lavere enn veksten i behovet.



Helse og omsorg



Utfordringsbildet for 
kompetanse og personell 
i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene
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Rekrutteringsutfordringer i dag
Møte framtidige personellbehov

(HELSEMOD 2019)

Deltidsarbeid
Sykefravær

Demografisk utvikling og økt 
forsørgerbyrde
Ung brukergruppe behøver 
stor andel av ressursene

Utfordringer knyttet til 
ledelse og strategisk 

kompetanseplanlegging

Utnytte mulighetene i 
digitalisering og 
velferdsteknologi

Behov for høy kompetanse
Høy andel «ufaglærte»
Behov for desentrale utdanningstilbud

Behov for utdanninger 
tilpasset behovet i 
kommunene og mer praksis 
i kommunene



.



Kap. 761. 68 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Målet er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og 
gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de 
viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og 
omsorgsfeltet. 

Målgrupper:

Ledere og ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester 

For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre 
kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, 
barnevernstjeneste, barnehager og skoler). 

D. Midlene går til:

- Grunn- videre- og etterutdanning og kompetansetiltak  

- Opplæring knyttet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

- Innovasjonsprosjekter

Helsedirektoratet 8



Nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta

SØKNADSFRIST TIL BI 15. APRIL 2020, sjå 
www.bi.no/helsemaster
216 studieplassar frå hausten 2020

1 klasse ved BI Stavanger
3 klassar ved BI Oslo 

30 studiepoeng, seks modular

Rår til at fleire frå same kommune 

søkjer opptak saman

Tilbodet blir vidareført i nytt kompetanseløft
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http://www.bi.no/helsemaster


LØNSTILSKOT TIL KOMMUNAR FOR UTDANNING i 
AVANSERT KLINISK SJUKEPLEIE

Skal styrkje tilbodet til brukarar av kommunale helse- og 
omsorgstenester med kroniske, samansette og/eller 
kompliserte sjukdomstilstander

Staten dekkjer om lag 25 % av brutto løn mot minimum 
tilsvarande frå kommunen

FRIST FOR SØKNAD TIL HELSEDIREKTORATET VÅREN 2020









Prioriteringer

1. Kompetansetiltak 20 230 062

2. BPA – og innovasjon 9 816 998

3. Velferdsteknologi 2 078 683



Kompetanse- og innovasjonstilskudd



Sammenslåtte kommuner

Sammenslåtte kommuner som mottok midler i 2019 – ved eventuell 
videreføring hvor det gjenstår midler fra 2019 skal det 

Gå til fratrekk i utbetaling av event tilskudd til ny kommune

Nye kommuner søker om tilskudd med nytt organisasjonsnummer 
fra 2020

Ny kommune har ansvaret for rapportering til sammenslåtte 
kommuner



Tildelingskriterier

Søknadene blir vurdert ut fra generelle tildelingskriterier innenfor 
kategoriene kompetanseutvikling og BPA. Se regelverket for detaljer 
om tildelingskriterier

Innovasjons- og kompetansetilskudd skal ses i sammenheng med 
kommunal- og moderniseringsdepartementet sine skjønnstilskudd. 
Disse kan også benyttes til innovasjon og utvikling



Prioriteringer innovasjonsprosjekt

Forebygging, tidlig innsats og egenmestring (friskliv) 
Fritidsaktiviteter med assistanse
Kulturopplevelser
Legemiddelhåndtering
Samspill med pårørende og frivillige i omsorgssektoren generelt og 
demensomsorgen spesielt
Andre nyskapende løsninger av stor betydning for brukerne av de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene, inkl psykisk helse-og
rustjenester
Ernæring



Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i 
helse- og omsorgssektoren i 2020

2020 siste tilskuddsår

Rapportering  - samme som KKI tilskudd


