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Faglig råd for helse- og oppvekstfag 
 

 

 

Innkalling rådsmøte 6/15 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 04.12.15 
hos Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B, møterom 4, Oslo.  
 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 

Inviterte Tonje Thorbjørnsen, Fagforbundet  

May-Britt Sundal, Fagforbundet 

(vara), Bjørn Harald Iversen, Delta 

(vara) 

Olav Østebø, Spekter,  

Eli Sogn Iversen, KS,  

Olaug Vibe, Virke,  

 Fra skoleverket/skoleeier Observatører 

Inviterte Sylvi Berg, Utdanningsforbundet, 

vara Sissel Havre, 

Utdanningsforbundet 

Anne Yun Rygh, 

Utdanningsforbundet, Catrine Utne 

Pettersen, KS skoleeier, Sina 

Ulvestad, EO  

Sigrun Heskestad, Helsedirektoratet 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 

 Sylvi Berg, Utdanningsforbundet, 

vara Sissel Havre, 

Utdanningsforbundet  

Ingri Bjørnevik, Fagforbundet, 

Sina Ulvestad, EO, Kristin Vik, 

Delta, 

Sigrun Heskestad, Helsedir. 

Fride Burton 

 

 

Møteleder 
Tonje 

Thorbjørnsen 
Referent Fride Burton 

 04. desember 15 Kl: 09:30   

04. desember 15 Kl: 15:00    

  Total tid 5,5 timer 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Tonje Thorbjørnsen Olav Østebø 

Leder Nestleder 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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Sak 51/15: Høring om endringer i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og godkjenning av 
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Sak 52/15: Møteplan 2016 og bestilling knyttet til ev. fylkesbesøk 2016 (vedlegg) 
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Sak 46/15: Godkjenning av møteinnkalling og saker til eventuelt ved rådsleder 

Godkjent, 4 saker til eventuelt. Rådsleder orienterte fra møte mellom kunnskapsministeren, SRY 

og leder/nesteleder i de faglige rådene.  

 

Rolf Jørn Karlsen har gått av som leder i SRY og Trude Tinnlund ble oppnevnt som ny leder.  

 

Rådsleder hadde fem minutter til innlegg om FRHOs arbeid med tilbudsstrukturen: Framhevet en 

del utfordringer, men også at program for helse og oppvekst er det eneste programmet som har 

nådd målene i samfunnskontrakten med 20% økning i antall læreplasser fra 2011-2015. Endring i 

helselovgivningen er viktig premiss for endring av fagene jf 20.11.15 ny nasjonal helse- og 

sykehusplan lagt fram og 04.12.15 akuttutvalgets innstilling lagt fram. Stilte spørsmål om 

hvordan utdanningssystemet responderer på endringer i andre myndighetsfelt som har 

konsekvenser for utdanningene.  

 

Etter systematisk gjennomgang av alle fag synes det som om samtlige dekker et behov i 

tjenestene selv om der er noen utfordringer. Noe kan løses i utdanningssystemet, men ikke alle. 

Hvordan sikre mer sammenheng mellom behovet i tjenestene og utdanningen? Tok spesielt opp 

spørsmål knyttet til ambulansefaget og helsearbeiderfaget. Prehospitale tjenester vil bli stadig 

viktigere, ikke minst sett i sammenheng med endring i sykehusstruktur og mål om færre 

sykehusinnleggelser. Det stiller andre og større krav til ambulansearbeiderens kompetanse. 

Helsefagarbeider: Stryke den grunnleggende kompetansen, med læreplanendring i 

helsearbeiderfaget går det i riktig vei. Fremhevet også at rådet fremdeles mener det er behov for 

mer tilpassede voksenopplæringsmodeller. Løsningen er ikke å redusere kravene til praksis eller 

opplæring i eksisterende ordninger. Å få til mer praksis for fagene som har 3 år i skole utover det 

som er mulig i PTF blir viktig. 

 

Sak 47/15: Presentasjon arbeidsgrupperapport ambulansefaget ved Pål Anders Mællum 

Leder av arbeidsgruppen presenterte arbeidsgrupperapport ambulansefaget levert FRHO 

01.11.15, se vedlegg.  

 

Vedtak: Rådet tar arbeidsgruppens konklusjon til etterretning og mener at dette vil danne et 

godt grunnlag for gjennomgang av ambulansefaget med sikte på å fremme et endringsforslag for 

UDIR knyttet til oppdraget for gjennomgang av tilbudsstrukturen.  Rapporten svarer ut de 

utfordringene faget står overfor. Rapporten settes opp for behandling på neste AU-møte og møte 

i FRHO 10.02.16.  

   

Sak 48/15: Oppdrag tilbudsstruktur og utviklingsredegjørelsen ved rådsleder 

FR har fått i oppdrag å gjennomgå tilbudsstrukturen i HO og lage utviklingsredegjørelse for 

2015/2016 (se www.fagligerad.no).  

 

Utviklingsredegjørelsen del 1 og del 2 ved Kari Fyhn og Karl Gunnar Kristiansen, UDIR:  

Karl Gunnar Kristiansen innledet om prosessen. Slike tilbakemeldinger gis alle råd. UDIR stiller 

spørsmål som kritisk venn. Hvilke grep bør tas i tilbudsstrukturen for større etterspørsel og flere 
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læreplasser? Endringer i læreplaner kan være ett element i å skaffe flere læreplasser. UDIR 

presiserte at det er viktig å skille det som er innholdsdiskusjoner og struktur. Etter 15. april skal 

alt gjennomgås samlet og dette skal munne ut i en ny tilbudsstruktur. Hva skal overskriftene 

være, hva heter de nye fagene, hva skal stå der 15. april? 

 

Rådsleder vektla planlegging for del 2: å få på plass organisering tidlig, samt begrunne og være 

tydelig i det som skrives.  
 

Kari Fyhn viste til høy trafikk på nettsidene. UDIR ønsker å samle all info på et sted under samme 

paraply. Det blir viktig å sortere hva som er innhold og hva som er tilbudsstruktur. Er tilgjengelig 

fram til 1. april om rådet ønsker dialog.  

 

Generell tilbakemelding: få fram vurderinger som ligger bak forslag, gjelder også forslag som ikke 

er ferdig. UDIR vil gjerne se vurderinger og bli varslet om ting som kommer senere. UDIR ber 

rådet særlig vurdere antall lærekontrakter, hvor stort potensiale er det for å øke antall 

læreplasser? Større prinsipielle endringer spilles også inn til det yrkesfaglige utvalget.  

 

Oppfølgingsspørsmål om tilrettelagte opplæringsmodeller for voksne ble særlig diskutert. 

Rådet viste til tidligere innspill til UDIR knyttet til Fagbrev på jobb, innspill til St. meld LLLU, 

praksiskandidatordningen og forutsetter at UDIR setter seg inn i disse innspillene så ikke rådet 

må gjenta alt på nytt i utviklingsredegjørelsen. Rådsleder påpekte at det er viktig at man finner 

en god måte å jobbe sammen.   

 

UDIR svarte at man må sørge for at det som er svart tidligere ikke skal svares ut på nytt. Det kan 

også være at ting er under endring og at derfor behov for at utviklingen kommer fram. UDIR 

oppfordret å legge ved lenker/vedlegg slik at alt er samlet på ett sted og presentere highlights i 

teksten i utviklingsredegjørelsen.  

 

Når det gjelder endringsforslag helsesekretær, kan det være hensiktsmessig å presisere hva man 

går lengre med utover del 1. UDIR ber også om at rådet ser særskilt på fag med få søkere, som 

fotterapeut eller ortopediteknikk.  

 

Velferdsteknologi: er læreplanene rettet inn mot dette? Hva har dette å si for innretning av 

tilbudsstrukturen?  

 

FRHO: Hvordan få en prosess rundt spørsmålene, tilbakemeldinger underveis? Det er f eks spurt 

om hudpleie i relasjon til arbeid i spa osv. Rådet håper at det yrkesfaglige utvalget går inn på 

dette.  

 

Rådet stilte spørsmål om internasjonalisering skal med i utviklingsredegjørelsen jf. godkjenning 

utenlandsk utdanning for regulerte og ikke regulerte fag, økt innvandring etc. UDIR viste til at 

dette er interessant i den grad det påvirker strukturen.  

 

Rådet presiserte at endringer i samfunnet får betydning både på innholdet og struktur. Hvordan 

sikre rekruttering i distriktene er viktig perspektiv å ta med. Ambulansefaget: rådet ønsker ha 

faget, men vil endre innholdet og opplæringsmodell noe som også vil kunne imøtekomme behov 

for rekruttering i distriktene.  

 

UDIR oppfordret til å lage et notat til yrkesfaglige utvalg. Både råd og yrkesfaglig utvalg må se 

utover gjeldende struktur. Rådet vil også vurdere rapporten fra det yrkesfaglige utvalget. FRHO: 

Hvordan få en prosess rundt spørsmålene, tilbakemeldinger underveis? UDIR møter gjerne på et 

nytt møte. 

 

Å få helsetjenesten å henge sammen med utdanningene er en utfordring. Viktig å tolke 

utfordringsbildet: større andel av eldre, hva forventes i kommunene, myndighetskrav i annen 

sektor som stilles til fagopplæringen. Rådet er skeptisk til at man velger avkorte opplæringstiden 

for grupper som åpenbart har behov for omfattende utdanning og praksis.  
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Rådet viste også til at det ikke alltid er mulig å dokumentere alt man foreslår fordi det ikke er 

prøvd ut tidligere. UDIR bad om refleksjoner over slike problemstillinger i utviklingsredegjørelsen. 

Argumentasjon for grunnlaget av noe som kan dokumenteres, viktig å få fram argumentasjonen. 

 

Spørsmål fra rådsleder: I hvilken grad har velferdsteknologi med struktur å gjøre, jf 

oppfølgingsspørsmål etter delleveranse 1. FREL har tatt initiativ til et samarbeid med FRHO. 

Spørsmål er hvordan velferdsteknologien påvirker utdanningene? Ekspertrapport har utredet 

velferdsteknologi for fagskole, om skal være egen utdanning eller sive inn i alle fag? Yrkesfaglig 

utvalg bør vurdere dette. 

  

Interessant med samarbeid på tvers av utdanningsprogram for å bygge kompetanse og få 

teknologi og helse- og omsorg til å jobbe sammen. Fagarbeiderens kompetanse innenfor 

velferdsteknologi hva skal den være?  

 

Dreier seg om å ha nok grunnkompetanse. Stort opplæringsbehov i sykehus og kommuner. Må 

være endringsdyktige. Mer teknologi fordi de skal bo lengre hjemme. Grunnkompetansen må gis i 

fagopplæringen.  

 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget: Etikk, barne- og ungdomsarbeiderfaget og IKT. Barne- og 

ungdomsarbeideren skal veilede barn og unge for dette. Barne- og ungdomsarbeideren må ha 

nok kunnskap om kildekritikk, styrke faget på dette området, inkludert det pedagogiske.  

 

FRHO bad om kan få innspill underveis slik at rådet kan se om de er i riktig retning. Når det ikke 

er laget en felles mal, blir det viktig å ha dialog så man kan justere underveis.  

 

Rådet vil jobbe med referansene til tidligere skrevne rapporter, greit å ha alt samlet på et sted for 

å gjøre det oversiktlig.  

 

   - Planlegge utviklingsredegjørelse del 2 ved rådsleder 

Arbeidsdeling er drøftet i AU. Er det behov for å rigge seg annerledes? Gruppen ordner 

møteplasser selv så langt mulig. Samme prinsipper som for arbeid i rådets arbeidsgrupper. Lager 

egne innkallinger som sendes rådssekretær som dokumentasjon for flybilletter/lunsj dersom møte 

etc. Første møte i UDIR 17.12.15 fra 12-16.  

 

Vedtak: Tonje Thorbjørnsen og Eli Sogn Iversen har møte 14.12.15 fra 10.30-12.30 for å starte 

prosessen med del 2. Rådssekretær inviterer til møte i UDIR 17.12.15 fra kl.12. 

 

Ansvarsfordeling knyttet til del 2: Samme gruppe, men involvere mer alle:  

- Fotterapeut, ortopedi: Anne Yun Rygh sammen med Nina Lystad og Kristin Vik 

- hudpleie: Tonje Thorbjørnsen, Anne Yun Rygh  

- helsearbeider: Eli Sogn Iversen, Olaug Vibe, Tonje Thorbjørnsen 

- barne- og ungdomsarbeiderfaget: Ingri Bjørnevik (samarb. Toril Brodahl) 

- helseservice: Tonje Thorbjørnsen, Kristin Vik, Eli Sogn Iversen  

- ambulansefag: Olav Østebø, Tonje Thorbjørnsen, Catrine Utne Pettersen  

- portør: Tonje Thorbjørnsen og Kristin Vik 

- Catrine Utnes Pettersen en ressurs for alle gruppene 

 

Det hentes inn råd og synspunkter fra eksterne ressurser i organisasjonene der det er nødvendig. 

 

 

Sak 49/15: Møte med yrkesfaglig utvalg ved rådsleder 

AU har mottatt invitasjon av til møte i Yrkesfaglig utvalg for helse, oppvekst og velvære 17.12.15 

fra 10-11.30. Både Faglig råd for helse- og oppvekstfag og Faglig råd for design og håndverk vil 

møte. Rådslederne er gitt 15 min hver til innledning før diskusjon.  

 

Sak 50/15: Oppnevningsperioden til faglige råd ved rådsleder (vedlegg) 

SRY og de faglige rådene skal oppnevnes på nytt for perioden 2016-2020. SRY ble oppnevnt av 

Kunnskapsdepartementet juni 2012, og de faglige rådene ble oppnevnt av Utdanningsdirektoratet 
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etter delegert myndighet fra departementet september 2012. I henhold til mandatet, skal SRY og 

de faglige rådene oppnevnes for inntil fire år av gangen. 

 

Kunnskapsdepartementet ber i vedlagt brev SRY og de faglige rådene vurdere om departementet 

skal forlenge oppnevningsperioden i ett år.  Bakgrunnen er arbeidet med gjennomgang av 

tilbudsstrukturen.  

 

Tilbakemelding på spørsmålet om utsettelse av nyoppnevning innen frist 14.12.15 til Benedicte 

Bergseng.  

 

Vedtak: Faglig råd helse- og oppvekstfag er delt i synet på forlenging og følger 

hovedorganisasjonenes stemmegivning i spørsmålet om utsettelse av nyoppnevning. 

Rådssekretær sender rådets vedtak til UDIR innen fristen.  

  

Sak 51/15 Høring om endringer i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og 

godkjenning av utenlandsk fagopplæring  

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplæringsloven for å innføre 

praksisbrevordningen, en toårig praktisk opplæring, som et supplement til ordinær yrkesfaglig 

videregående opplæring. Departementet foreslår at praksisbrevordningen skal være et tilbud i 

alle fylker. Videre foreslår departementet endringer i opplæringsloven for å etablere en 

godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring. 

 

Sekretariatet gjør oppmerksom på at departementet foreslår i høringsdokumentet (punkt 3.3) at 

faglig ekspertise til arbeidet med vurdering av utenlandsk utdanning kan hentes fra etablerte 

faglige organ som de faglige rådene i videregående opplæring eller prøvenemndsmedlemmer for 

fag- eller svenneprøver. Sekretariatet ber de faglige rådene vurdere sin kapasitet sett i lys av 

dagens mandat og arbeidsoppgaver og gi innspill til dette punktet. 

 

En innføring av praksisbrevordningen i alle fylker og etablering av en godkjenningsordning for 

utenlandsk utdanning er etter sekretariatets vurdering sentrale saker sett i lys av rådenes 

mandat. Vi oppfordrer derfor rådene til å avgi høringssvar i sakene. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-opplaringsloven/id2457585/ 

 

Høringsfristen er 14. desember 2015. 

 

Rådet påpekte at det er forvirrende at to ulike saker er blandet i sammen.  

 

Vedtak: Rådsleder sender inn rådets innspill knyttet til høring om endringer i opplæringsloven - 

Praksisbrevordningen og godkjenning av utenlandsk fagopplæring i høringssystemet innen 

14.12.15. Organisasjonene uttaler seg også direkte i høringen. 

 

Sak 52/15: Møteplan 2016 og bestilling knyttet til ev. fylkesbesøk ved rådssekretær 

(vedlegg) 

Møteplan som behandlet i AU og bestilling fylkesbesøk legges fram for rådet. 

Utdanningsdirektoratet besluttet i 2015 at de faglige rådenes årlige fylkesbesøk og utenlands 

studiereiser ikke skulle gjennomføres i 2015. Årsaken var at direktoratet mente det var viktig å 

konsentrere og prioritere ressurser bl. a til arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen i 

2015. 

 

De faglige rådene vil også i 2016 ha store arbeidsoppgaver knyttet til tilbudsstrukturen (spesielt 

første halvdel) men noen av de faglige rådene har allikevel uttrykt ønske om å gjennomføre 

fylkesbesøk i 2016. De faglige råd som ønsker å gjennomføre fylkesbesøk anmodes med 

bakgrunn i ovennevnte om å gjennomføre disse siste halvdel 2016. 

 

Sekretariatet ønsker en tilbakemelding på hvilke råd som ønsker å gjennomføre fylkesbesøk siste 

halvdel 2016. Vi ber rådene begrunne et eventuelt fylkesbesøk. 

 

 Hva er rådets mål med fylkesbesøket? 
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 Hvilke temaer og problemstillinger relatert til rådets arbeid ønsker rådet å fokusere på 

med sitt fylkesbesøk? 

 Hvilket fylke ønsker rådet å besøke og hvorfor?  

 

 

Basert på rådenes tilbakemelding vil sekretariatet vurdere fylkesbesøk 2016. Frist for 

tilbakemelding fra de faglige rådene er 20. januar 2016.  

 

Vedtak: Møteplan 2016 ble vedtatt. Rådet ønsker fylkesbesøk fortrinnsvis 8.-10. november 2015 

til Trøndelag (Nord- og Sør-Trøndelag kombinert) med fokus på kvalitet i opplæringen. 

Rådssekretær oppsummerer rådets begrunnelser og sender Utdanningsdirektoratet innen fristen. 

Det opprettes en planleggingsgruppe med Eli Sogn Iversen som leder.  

 

Sak 53/16: Diverse orienteringer (HELSEDIR, FR, UDIR) 

a) Orientering ved Sigrun Heskestad, helsedir. Sak utgikk pga frafall 

b) Orientering rådsleder: Ryfylkemodellen: UDIRs svar er sendt Ryfylke læringssenter. 

c) Orientering medlemmer FR: Arbeidsgruppe Barne- og ungdomsarbeiderfaget: May-Britt 

Sundal orienterte Orienteringer UDIR (status saker til behandling) 

   

Sak 54/15: Eventuelt 

Akuttutvalgets innstilling ble lagt frem 4.12.15: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/477c27aa89d645e09ece350eaf93fedf/no/pdfs/nou201

520150017000dddpdfs.pdf. Her sies følgende:  

 

Rådet er informert om ulike opplæringsmodeller som nå i ambulansefaget dukker opp som følge 

av ny akuttforskrift. Rådet mener at de som primært går ut på å utvide opplæringen med påbygg 

til studiekompetanse ikke er ønskelig gitt de kompetansebehovene som er beskrevet for 

fremtidens ambulansearbeidere. Arbeidsgruppen i ambulansefaget FRHO har også vurdert en 

sånn løsning, men vurderer den ikke å være hensiktsmessig. 

 

  

Tilbakemelding på læreplanarbeidet i helsefagarbeiderfaget: 

Rådsleder fremhevet god prosess inn mot UDIR i prosessen med tilbakemeldinger knyttet til 

læreplangruppens utkast.  

 

Vedtak: Rådet har ingen ytterligere kommentarer til utkastet. Rådssekretær sender rådets 

tilbakemelding til UDIR innen fristen.  

  

Rådsleder viste til rapport om vekslingsmodellen på udir.no. se: 

http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/FAFO/vekslingsmodeller-i-fag--og-

yrkesopplaringen/# 

Udir sier bl.a.: Det har vært vanskelig å etablere vekslingsmodeller. De representerer noe radikalt 

annerledes sammenlignet med 2+2-modellen når veksling skal fungere innenfor et samlet system 

for videregående opplæring. Der er særlig hensynet til elever som slutter i veksling og som vil gå 

over til andre løp, som har vært tungtveiende. Til tross for ulike faglige tradisjoner, ser tendensen 

ut til å være at prosjektene legger opp til en modell med 1+3 veksling, med tilnærmet ordinær 

Vg1 og veksling mellom skole og bedrift de tre siste årene. 

  

Eli Sogn Iversen viste til rapport om hva som påvirker andelen ufaglærte i pleie og omsorg. NIFU-

rapport 34/2015: http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/malrettet-innsats-

fra-arbeidsgiver-gir-farre-ufaglarte-i-kommunene/ 

 

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
https://www.regjeringen.no/contentassets/477c27aa89d645e09ece350eaf93fedf/no/pdfs/nou201520150017000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/477c27aa89d645e09ece350eaf93fedf/no/pdfs/nou201520150017000dddpdfs.pdf
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/FAFO/vekslingsmodeller-i-fag--og-yrkesopplaringen/
http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/FAFO/vekslingsmodeller-i-fag--og-yrkesopplaringen/
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/malrettet-innsats-fra-arbeidsgiver-gir-farre-ufaglarte-i-kommunene/
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/malrettet-innsats-fra-arbeidsgiver-gir-farre-ufaglarte-i-kommunene/

