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Faglig råd for helse- og sosialfag 

 

 

Referat fra rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag  
8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1 
 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 

Inviterte Wenche Skorbakk,  

Fagforbundet (leder) 

 

Kristin Vik,  

YS, Delta 

 

Trygve Natvig,  

Fagforbundet 

Olav J. Østebø, 

Spekter (nestleder) 

 

Kjell Reidar Hetland, 

KS (Rogaland fylkeskommune)  

 

Olaug Elisabeth Vibe, 

Virke  

 Fra skoleverket Observatører 

 Torun Augland, 

Utdanningsforbundet  

Tonje Thorbjørnsen, 

Helsedirektoratet  

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 

 Berit Andersen,  

KS  

 

Halvard Wold, 

Utdanningsforbundet 

Aina Helen Bredesen 

 Ikke møtt  

 Anders Jokstad, 

Elevorganisasjonen 

 

 

 

Møteleder Wenche Skorbakk Referent Aina Helen Bredesen 

Onsdag 8. februar 

møtet starter 
Kl: 10:00   

Onsdag 8. februar 

møtet slutter 
Kl: 15:00    

  Total tid 5 timer 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

Wenche Skorbakk 

rådsleder 
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Agenda 

Kl 10-11 Utfordringer/rekruttering i helsearbeiderfaget og lærlingundersøkelsen v/Håkon Høst, 

forsker 2, NIFU 

Kl 11-12 Ny GIV og gjennomføringsbarometeret v/Dag Johnsen, prosjektdirektør for NY GIV, KD og Kjetil 

G. Kristoffersen, førstekonsulent, avdeling for statistikk, Utdanningsdirektoratet 

Kl 12-13 Lunsj 

Kl 13-1330 Status i arbeidet med portørfaget v/Lasse Haugland, leder av arbeidsgruppen, og Jan Åge Moen 

Kl 1330-15 Rådsmøtet fortsetter 

 

 

Saksliste 

Sak 1.12 Orienteringssak: Utfordringer i helsearbeiderfaget og lærlingundersøkelsen v /Håkon Høst  

Sak 2.12 Orienteringssak: Status i Ny GIV v/Dag Johnsen, KD og Kjetil G. Kristoffersen, Udir 

Sak 3.12 Orientering fra arbeidsgruppen om portørfaget v/Lasse Haugland og Jan Åge Moen  

Sak 4.12 Godkjenning av innkalling og agenda 

Sak 5.12 Godkjenning av referat fra rådsmøtet 7.12.2012 (se vedlegg) 

Sak 6.12 Fylkesbesøk 2012 

Sak 7.12 Kartlegging av behov for læremidler (se vedlegg) 

Sak 8.12 Gjennomgående dokumentasjon v/Trygve Natvik 

Sak 9.12 Sak fra Fagforbundet om lærlinger v/Wenche Skorbakk (se vedlegg) 

Sak 10.12 Orientering om henvendelse fra Tore Nordahl om frivillighet i helsesektoren v/Aina Bredesen 

Sak 11.12 Orientering fra arbeidsgruppen som arbeider med kryssløp v/Olav Østebø 

Sak 12.12 Orientering om faglig råds deltagelse i prosjektet til Vox v/Wenche Skorbakk 

Sak 13.12 Orientering fra Helsedirektoratet v/Tonje Thorbjørnsen 

Sak 14.12 Orientering om Fafos rapport om lærefags relevans for kommunesektoren v/ Kjell Reidar Hetland 

(se link) 

Sak 15.12 Høring om innføring av valgfag (se link) 

Sak 16.12 Pressemeldinger  

Sak 17.12 Eventuelt 
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Saksliste 

 

Sak 1.12 Orienteringssak: Utfordringer i helsearbeiderfaget og lærlingundersøkelsen 

v/Håkon Høst  

Rådet fikk en presentasjon utfordringer i helsearbeiderfaget og lærlingundersøkelsen i rådsmøtet 

8. februar 2012. Presentasjonen er vedlagt i utsendelsen av referatet. 

 

Sak 2.12 Orienteringssak: Status i Ny GIV v/Dag Johnsen, KD og Kjetil G. Kristoffersen, 

Udir 

Rådet fikk en presentasjon om status i Ny GIV og gjennomføringsbarometeret i rådsmøtet 8. 

februar 2012. Presentasjonene er vedlagt utsendelsen av referatet. Gjennomføringsbarometeret 

kan leses her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny-giv.html?id=632025.      

 

Sak 3.12 Orientering fra arbeidsgruppen om portørfaget v/Lasse Haugland og Jan Åge 

Moen  

Leder av arbeidsgruppen for portørfaget orienterte rådet om status i sitt arbeid med portørfaget. 

Presentasjonen er vedlagt utsendelsen av referatet. Rådet takket for fin presentasjon og ser frem 

til å motta rapporten fra arbeidsgruppen. Rapporten må forankres i organisasjonene innen neste 

AU-møte 23. mars 2012. Wenche Skorbakk får tilsendt rapporten fra arbeidsgruppen. Sekretæren 

sender denne ut til rådsmedlemmene.  

 

Sak 4.12 Godkjenning av innkalling og agenda 

Godkjent uten merknader. 

 

Sak 5.12 Godkjenning av referat fra rådsmøtet 7.12.2011  

Godkjent uten merknader. 

 

Sak 6.12 Fylkesbesøk 2012 

Formålet med fylkesbesøket er at rådet skal få innspill til problemstillinger som rådet ønsker å 

belyse. I AU-møtet 23.1.2012 kom det frem at det sett i lys av stortingsmeldingen om 

velferdsutdanningen er interessant å se på et godt samarbeid mellom skole og bedrift (sett i lys 

av vekslingsmodellen) og Vox’ prosjekt om faggruppe for opplæringsmodeller på arbeidsplass for 

voksne som ønsker å ta fagbrev i helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider.  

 

Rådet diskuterte viktigheten av formålet med studiebesøket, og foreslår å legge studiebesøket til 

ett av fylkene der Vox prosjekt utprøves. Det må også jobbes med problemstillinger og skrives 

brev til fylkeskommunen. 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny-giv.html?id=632025
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Vedtak: 

Rådet ønsker å reise på fylkesbesøk i Vestfold i uke 22, torsdag 31.5. 2012 og fredag 1.6 2012. 

 

Sak 7.12 Kartlegging av behov for læremidler  

I forbindelse med kunngjøring av tilskudd til læremidler i smale fag og små elevgrupper trenger 

vi tilbakemelding fra de faglige rådene om det reelle behovet i 2012. Oversikten i vedlegget tar 

utgangspunkt i kartleggingen som ble gjort i 2010. Læremiddelteamet i Utdanningsdirektoratet 

ønsker følgende tilbakemelding fra rådene: Er prioriteringene innenfor de ulike 

utdanningsprogrammene fortatt gjeldende? Frist for tilbakemelding er 1. mars. 2012.  

 

Vedtak: 

Prioriteringene er fortsatt gjeldene. Konsekvensene fra stortingsmeldingen om velferdsfagene og 

NOU om barnehagene kan få betydning for prioriteringene av behov for læremidler.  

 

Sak 8.12 Gjennomgående dokumentasjon v/Trygve Natvig 

Trygve Natvig har vært rådets representant i arbeidsgruppen som jobber med gjennomgående 

dokumentasjon. Dette har vært en omstendig prosess. Er åpen for dette dersom det ikke 

innebærer for mye byråkrati. Rapport fra Håkon Høst blir lagt frem på evalueringskonferansen 

19. april 2012.  

 

Rådet diskuterte behovet for gjennomgående dokumentasjon, og ser et behov for å dokumentere 

eget arbeid, men at dette også kan ivaretas gjennom opplæringsbok. Samtidig vil ordningen bidra 

til å dokumentere erfaringer fra læretiden, eksempelvis arbeid med barn med spesielle behov i 

barnehage i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

 

Vedtak: 

Trygve Natvik utarbeider en tekst om dette som han sender til AU for videre behandling. Rådet 

kan stille med fire medlemmer. Dette settes som sak på neste AU-møte 23. mars 2012. 

 

Sak 9.12 Sak fra Fagforbundet om lærlinger v/Wenche Skorbakk  

Fagforbundet har hatt en runde med e-postutveksling angående lærlinger. Lærlinger skal kunne 

utvikle selvstendighet og må få ta del i arbeidet i bedriften. En lærekontrakt er en kort 

arbeidsavtale, men det er en utfordring når lærlingen tegner kontrakt med et opplæringskontor – 

da må det tegnes en ny arbeidskontrakt for hvert arbeidsforhold. Hva slags stillingkode skal det 

da benyttes? 

 

Rådet spilte inn at dette er en sak for tariffpartene og ikke rådet.  Dette går på siden av rådets 

mandat. 
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Vedtak: 

Henvendelsen til Fagforbundet er utenfor rådets mandat. Rådet kan henvise til arbeidsmiljøloven 

og tariffpartene. Wenche Skorbakk tar dette med seg tilbake til Fagforbundet. 

 

Sak 10.12 Orientering om henvendelse fra Tore Nordahl om frivillighet i helsesektoren 

v/Aina Bredesen 

Rådet mottok en henvendelse fra Tore Nordahl om frivillighet i helsesektoren den 20.12.2011. AU 

behandlet henvendelsen i AU-møtet 23.1.2012, og har sendt ut et svar om at innspillet faller 

utenfor rådets mandat og oppgaver. Dette til orientering. 

 

Sak 11.12 Orientering fra arbeidsgruppen som arbeider med kryssløp v/Olav Østebø 

Olav Østebø, leder av arbeidsgruppen, orienterte rådet om status i arbeidet. 

 

Vedtak: 

Rådet støtter arbeidsgruppen i det videre arbeidet.  

 

Sak 12.12 Orientering om faglig råds deltagelse i prosjektet til Vox v/Wenche Skorbakk 

Faglig råd ved Wenche Skorbakk (som leder) har takket ja til deltagelse i et prosjekt Vox har satt 

i gang om voksnes mulighet til å avlegge fagbrev i helsearbeiderfaget i flere fylker i Norge.  

Wenche fikk en del innspill om hvordan prosjektet er tenkt, men dette er helt i oppstartsfasen. 

Møtet var en viktig arena for utveksling av synspunkter.  

 

Vedtak: 

Voksne helsefagarbeidere settes på agendaen for neste rådsmøte 11. april 2012. 

 

Sak 13.12 Orientering fra Helsedirektoratet v/Tonje Thorbjørnsen 

Tonje Thorbjørnsen har sendt ut invitasjoner til seminar om Kompetanseløftet 29. februar 2012. 

Målet med seminaret er at forskerne får gått i dybden i problemstillingene rundt forskning 

Helsedirektoratet har bestilt. 

 

Kampanjen Bli helsefagarbeider går inn i sluttfasen. Har fokusert på nett og blogg, og opplever å 

få god uttelling for denne type kommunikasjon, særlig fra lokale medier.  

 

Helsedirektoratet ønsker å få til en voksenkampanje når prosjektet til Vox og stortingsmeldingen 

om velferdsfagene blir lagt frem.  Vil gjerne ha med rådet i dette. Det er fortsatt enormt behov 

for voksne helsefagarbeidere.  

 

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har også inngått samarbeidsavtale. 
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Sak 14.12 Orientering om Fafos rapport om lærefags relevans for kommunesektoren v/ 

Kjell Reidar Hetland (se link) 

Kjell Reidar Hetland orienterte rådet om Fafos rapport om lærefags relevans for 

kommunesektoren. Fafos rapport er utarbeidet etter en bestilling fra KS, og har lagt vekt på 

helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.  

 

Rapporten er tilgjengelig på denne nettsiden (se nederst): http://www.ks.no/tema/Innovasjon-

og-forskning/fou/FoU-Larefag-er-onsket-arbeidskraft-i-kommunene/  

 

Sak 15.12 Høring om innføring av valgfag (se vedlegg) 

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til innføring av valgfag og forskriftsfesting av 

tid til elevrådsrelatert arbeid. Høringsfristen er 16. mars 2012. Alle høringsdokumenter finnes på: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--Innforing-av-valgfag-og-

forskriftsfesting-av-tid-til-elevradsrelatert-arbeid/?WT.ac=valgfag_hoering&boks=pavirker 
 

Rådet stiller spørsmål ved at Mat og helse er plassert innunder Produksjon av varer og tjenester. 

Ellers synes rådet at det er positivt med valgfag at helsefagene er ivaretatt. Det er viktig at dette 

er praktisk rettet valgfag.  

 

Vedtak: 

Rådet avgir høringssvar om at rådet er positive til innføringen av valgfag. 

 

Sak 16.12 Pressemeldinger  

Ingen aktuelle. 

 

Sak 17.12 Eventuelt 

 Oppdragsbrev fra KD om fritak i engelsk for fremmedspråk v/Aina Bredesen 

o AU behandler og svarer på denne bestillingen når den kommer i AU-møte 23. mars 

2012. 

 

 Perioderapport 2008-2012 v/Aina Bredesen 

o Frist er i juni 2012, og det må igangsettes et skrivearbeid. Rådsmedlemmene kan 

komme med innspill.  

 

 Fotterapifaget v/Kristin Vik 

o Sak behandlet i Helsedirektoratet der de blir bedt om å vurdere fotterapeutenes 

grunnutdanning innen juni 2012. 

o I andre land ligger dette faget på bachelornivå. Dette er også diskusjonen nå i 

Norge. 

http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning/fou/FoU-Larefag-er-onsket-arbeidskraft-i-kommunene/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning/fou/FoU-Larefag-er-onsket-arbeidskraft-i-kommunene/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--Innforing-av-valgfag-og-forskriftsfesting-av-tid-til-elevradsrelatert-arbeid/?WT.ac=valgfag_hoering&boks=pavirker
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--Innforing-av-valgfag-og-forskriftsfesting-av-tid-til-elevradsrelatert-arbeid/?WT.ac=valgfag_hoering&boks=pavirker
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o Rådet henvender seg til Utdanningsdirektoratet at de ønsker å bli orientert i 

prosessen om dette faget dersom saken går videre til Utdanningsdirektoratet. 

 

 Eksamen for praksiskandidater v/Torun Augland 

o Det har kommet tilbakemelding om at den tverrfaglige eksamen er for vanskelig. 

Kan dette endres, og kan den gjøres muntlig? 

o Rådet meldte tilbake om viktigheten av å klare oppgaven og kunne uttrykke seg 

skriftlighet – dette er en del av å beherske faget. 

 

 Henvendelse fra arbeidsgiversiden om kompetanse apotektekniker v/Olav Østebø 

o Sammenheng mellom teori og praksis 

o Mulighet for at det skal bli et lærefag 

o Dette blir en sak på neste rådsmøte 

 

 

 


