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Hva er Kompetansebroen?

Kompetansebroen er en digital plattform for 
samhandling og kompetansedeling mellom kommuner, 
sykehus og utdanningsinstitusjoner. 

Målgruppen er helsepersonell og studenter.



2014
Designdrevet innovasjonsprosjekt

Trygg i egen kommune



Litt om

teknologien

• Lett tilgjengelig, tilpasset alle 
digitale flater

• Moderne grensesnitt og god 
brukervennlighet

• Ikke krav om innlogging

• Fleksibel plattform som gir 
mange muligheter 



Hvilke gevinster gir Kompetansebroen?

Lik tilgang til 
kvalitetssikrede 
kompetanse-
ressurser

Verktøy for 
kompetanse-
overføring og 
helsefellesskap

Praksisnært 
innhold for 
studenter og 
lærere



160 e-kurs
140 filmer
80 podkast
18 fagtema



Oppdrag for 

Helsedirektoratet

• Opplæringsressurser under 
pandemi (2020-21):
• Smittesporing

• Koronavaksinasjon

• DigLIS (2022) lansering sept.
• Informasjon om den nye 

spesialiseringsordningen for 
leger (LIS) 

Foto: Eivind Røhne for Helsedirektoratet/ Kompetansebroen



Felles forvaltning og lokal tilpasning



Ukentlige 
lokale

nyhetsbrev





Kompetansebroen har to styringsnivå

• Lokalt nivå styres av det enkelte 
helseforetaksområde

• Sentralt nivå handler om å 
forvalte og utvikle teknisk 
løsning og felles innhold 
• Ahus har driftsansvar

• Interimsstyre med representanter 
fra alle tilknyttede områder

• Medvirkningsprosess

Interimsstyre

Lokalt 
redaksjonsråd

Lokalt 
styringsorgan (SSU)

Faglige samarbeidsutvalg, 
utdanning, utviklingssentre 



Statistikk 2021: 2,5 mill. sidevisninger, > 270 000 brukere

Topp 10 
kommuner:
1. Oslo
2. Lørenskog
3. Stavanger
4. Bergen
5. Trondheim
6. Tønsberg
7. Hamar
8. Fredrikstad
9. Sarpsborg
10.Tromsø



• Anbefaler videreutvikling av 

innovasjonen og støtter med 5 mill. i 

perioden 2021-2023

• Stimulere til vekst og tilrettelegging for 

inkludering av andre helsefelleskap og 

aktører i videreutvikling av tjenesten

• Legges til rette for større medvirkning 

fra tilknyttede helsefelleskap

Driftsstøtte fra Helse Sør-Øst RHF 



Kompetansebroen
passer inn i 
nasjonale føringer

• Helsefellesskap

• Dele kompetanse

• Det utadvendte sykehus



Utredning av en 
nasjonal modell

• Interimsstyret igangsatt utredning 

• Finne mulighetsrommet gjennom 
dialog med nasjonale og regionale 
aktører 
• HOD, Helsedirektoratet, KS, E-

helsedirektoratet, alle regionale 
helseforetak, utdanningssektor m.fl

• Interesse i helsefellesskapene?



Kartleggingsundersøkelse helsefellesskap

• Sekretariat for helsefellesskap
• 5-15 minutter å besvare
• Svarfrist fredag 2. september



Takk for 
oppmerksomheten!




