
FAGLIG RÅD FOR HELSE- OG OPPVEKSTFAG 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

e-post: post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/ 
 
 

Vår saksbehandler: Fride T. Burton 

E-post: Fride.Burton@utdanningsdirektoratet.no  
Tlf: 23 30 14 55 

 
Vår dato: 
14.06.2013 
Vår 
referanse: 
2013/218 
 

 
Deres dato: 
 
Deres 
referanse: 
 

 
    

Faglig råd for helse- og oppvekstfag 

 

 

 

 
 
 

Referat rådsmøte 30.05.13, møte 3/13 i Faglig råd for helse- og 
oppvekstfag på Fylkeshuset, Tønsberg  
 

 Fra arbeidstakersiden Fra arbeidsgiversiden 

Inviterte Wenche Skorbakk,  

Fagforbundet  

 

Kristin Vik,  

YS, Delta 

 

Ingri Bjørnevik, Fagforbundet 

(stiller som vara for Trygve 

Natvig) 

Olav Østebø, Spekter 

 

Eli Sogn Iversen, KS 

 

Olaug Vibe, Virke 

 

 Fra skoleverket/skoleeier Observatør 

Inviterte Sylvi Berg, Utdanningsforbundet 

Anne Yun Rygh,  

Utdanningsforbundet 

Lisbeth Thornæs (vara 

skoleeierrepr.)  

Emma Konstanse Bentsen, 

Elevorganisasjonen 

Helsedirektoratet, Tonje Thorbjørnsen  

 

 

 

 Meldt forfall  Utdanningsdirektoratet 

 Sylvi Berg, Utdanningsforbundet 

Trygve Natvik, Fagforbundet 

Emma Konstanse Bentsen, 

Elevorganisasjonen 

Lisbeth Thornæs, vara skoleeier 

 

Fride Burton 

 

 

Møteleder Wenche Skorbakk Referent Fride Burton 

Torsdag 30. mai starter kl: 09:00    

Torsdag 30. mai slutter kl: 11:30    

  Total tid 2,5 timer 

 

Vennlig hilsen  

  

  

  

Wenche Skorbakk Olav Østebø 

Leder Nestleder 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder 
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Sak 23.13: Diverse orienteringer (Helsedir, UDIR, FR) 

 

a) Orientering Helsedirektoratet v/Tonje Thorbjørnsen 

Det står lite i Meld. St. «Morgendagens omsorg» om utdanning- og kompetanse, men det vil 

trolig bli fulgt opp i kommende budsjett. Det skal satses mer på høyere utdanning, og det står 

noe om oppgavefordeling. Forslag i RNB: 4 mill ekstra til etablering av et nasjonalt prosjekt for å 

rekruttere menn til omsorgstjenestene basert på erfaringene fra det Trondheimsbaserte 

prosjektet “Menn i helse”. Organiseringen diskuteres. «Menn i helse» fikk nærmere 2 mill over 

Kompetanseløftet i 2012 og fikk også støtte i 2011. 

  

Voksenopplæring fram mot helsefagarbeider: Det blir etablert et nytt tilskudd til yrkesrettet 

norskopplæring for fremmedspråklige som skal bli helsefagarbeider. Fylkeskommunene inviteres 

til å søke (3 mill i 2013). Når tilskuddsregelverket er godkjent i departementet blir det kunngjort 

på www.helsedir.no 

  

Helsedirektoratet har mottatt oppdrag fra departementet om å se på oppgavedeling i sykehus. 

Kartlegginger og kunnskapsoppdateringer skal gjøres, helsesekretær og operasjonsfagarbeider (jf 

fagskolenivå) skal man se mer på. 

  

Oppfølging 22. juli-rapport v/Tonje Torbjørnsen: (Sak fra eventuelt) flyttet opp Helsedirektoratet 

har i oppdrag å foreslå tiltak bla. rettet mot utdanningsinstitusjoner knyttet til lov- og regelverk 

om taushetsplikt for helsepersonell og ønsker en dialog med rådet om hvordan en best kan sikre 

at lærere (og instruktører) i ambulansefaget har oppdatert kunnskap og kompetanse.  

  

Diskusjon: Fagseminar ble foreslått. Det er mye laget, bla hefte om taushetsplikt, men man bør 

lage noe felles som kan spres via de tillitsvalgte. Veiledningshefte for ambulanse er laget, men 

behov for å lage case og øvingsoppgaver som kan brukes i praksis. Nasjonale retningslinjer for 

ernæring i sykehjem bør ut til skolen, er pålagt i kommunehelsetjenesten. Reelevante 

retningslinjer bør tas med inn i undervisningen, mål å få inn retningslinjer på nettsidene til 

fylkeskommunen. 

  

Et annet tiltak er å ta inn temaet via læremidler. Det ble også foreslått å arrangere et kort 

kurs/seminar, regionsvis. Det ble foreslått å spille inn dette som et tema i nettverk for 

ambulansearbeidere. Det ble poengtert at det er viktig ikke glemme bedriftene, få kartlagt 

hvordan samarbeidet er mellom skolen og bedriften før de blir avgitt som lærling. Bra å styrke 

dette området. Regler for taushetsplikt er kunnskap som bør være i hele teamet.  

  

Konklusjon: Rådet er positiv til dette tiltaket og ber om at ev oppfølging er helhetlig mot både 

skole og bedrift. Organisasjonene vil bidra til formidling ut. 

 

b) Orientering ved rådsmedlemmene:  

Orientering ved rådsmedlemmene:  

 

ECVET v/Ingri Bjørnevik: Ingri Bjørnevik orienterte fra ECVET-arbeidsgruppen (European Credit 

Transfer System) som har representanter fra bygg, elektro, TIP, HO og Utdanningsforbundet og 
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om ECVET-seminaret 3. juni 13. Medlemmene i arbeidsgruppen har fått i oppgave å se på 

mobilitet mellom fylkene og mellom landegrensene og i et livslang læringsperspektiv. Nord-

Trøndelag ser på mobilitet mellom fylkene, Akershus ser på mobilitet mot andre land. Hvordan 

ser dagens praksis ut? Fra uker til 6 mnd, finne likheter og ulikheter mellom fagene. Arbeidet skal 

gi modell/modeller for mobilitet og livslang læring. 

 

TAF helse v/Olaug Vibe: Olav Vibe orienterte om TAF-helse i Oslo: Starter på Kuben ( ny stor 

satsing på yrkesfag ) i Oslo fra høsten av. Det har vært utviklingsgrupper underveis, hvor skole 

og bedrift har jobbet sammen om utforming, planer og intervjuer av elever. Dette er en god 

modell som anbefales i videre arbeid med utvikling av vekslingsmodell. På Kuben vil det bli 

blanding av elever fra Bygg og TAF-helse i fellesfagene. 

  

Rådet poengterte at de er opptatt av at skole og bedrift jobber tett sammen i hele 

utviklingsprosessen av nye modeller, som vekslingsmodellen. 

 

Status y-veier v/Wenche Skorbakk: Y-veier helsefag er gitt i oppdrag fra Fagskolerådet til LO og 

NHO. Første møte planlagt i uke 24. Wenche Skorbakk er representant for LO inn i arbeidet. 

 

Oppstartseminar fylkene for forsøk med vekslingsmodellen v/Wenche Skorbakk/Anne Yun Rygh  

Info ut til fylkene ble gitt på seminaret. Rådsleder formidlet rådets syn på seminaret om at mål  

om etikk, kommunikasjon og samhandling bør inn før man starter med veksling i bedrift. Noen 

fylker har ytret ønske om samarbeid med rådet dersom de får midler.  

  

Orientering fra arbeidsgrupper:  

Kryssløp ambulansefaget v/Olav Østebø: Arbeidet er noe forsinket, intensjon om å ta med 

personer med kompetanse på helsearbeiderfaget for å kvalitetssikre at det dreier seg om 

kunnskapsinnhenting. Forarbeidsfase nå, det vil sendes utkast til arbeidsgruppen, med kopi til 

rådet. Olav Østebø lager en milepælsplan for dette før sommeren.  

 

Status arbeidsgruppe apotekteknikk v/Fride Burton. Rapport sendes til rådet når den kommer fra 

arbeidsgruppen (jf frist 1. juni 2013). Rådet ønsker invitere inn en fra arbeidsgruppen til 

rådsmøtet til høsten for å legge fram rapporten.  

 

Statusorientering oppfølging FRHO-saker ved Fride Burton, UDIR 

Det er kommet inn 11 søknader til vekslingsmodell. Sakene skal behandles 11. juni.  

Status portørfaget, UDIR har rapportert at mest sannsynlig ikke mulig å få oversendt KD før etter 

ferien. Rådet sender brev til UDIR og ber om fortgang i saksbehandlingen. Rådet begynner å 

sondere hvem som kan være ev. ressurspersoner i læreplangruppe.  

 

Utdanningsdirektoratet ber om representant fra FRHO til søknadsbehandling av læremidler 

ortopedifaget. Søknadsfrist 10. juni. Olav Østebø følger opp innen 10. juni.  

 

Det ble spurt om svarbrevet fra KD 28-12 om Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Rådet etterlyser 

retningslinjene og viser til sitt tidligere innspill knyttet til saken og ber om at det presises at 

læreplanmålene må ligge til grunn for vurdering av praksis.  

 

Sak 24.13:  Utviklingsredegjørelser v/Fride Burton (vedlegg ettersendes) 

Utviklingsredegjørelsen ble gjennomgått med innspillene fra AU, og disse ble supplert.  

 

Vedtak: Rådet setter ned en arbeidsgruppe for å fortsette arbeidet med utviklingsredegjørelse: 

følgende ble oppnevnt: Ingri Bjørnevik, Anne Yun Rygh, Eli Sogn Iversen, (Olav Østebø sjekker 

mht ambulansefag, krever forankring mot helseforetakene). Frist for tilbakemelding til 

rådssekretær 15. juni. 

 

Sak 25.13  Autorisasjon v/Wenche Skorbakk  

Personer med utenlandsk utdanning og autorisasjon som helsefagarbeider v/Wenche Skorbakk  

Saken er utsatt til høsten etter vedtak i AU-møtet 28.05. 
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Sak 26.13:  Krav til praksis før privatisteksamen i helse- og oppvekstfag Vg3 (se 

vedlegg) v/Wenche Skorbakk/Fride Burton,  

Utdanningsdirektoratet har mottatt melding fra fylkeskommuner om krav til praksis før 

privatisteksamen i HO-fag. Rådet bes om å uttale seg i saken. 

 

Diskusjon: Problemstillingen er kjent for rådet særlig i helsesekretærutdanning, og i forhold til 

voksne. Rådet har en sak for helsesekretærfaget som skal opp til høsten. Rådet diskuterte at 

dette er en generell problemstilling med manglende praksiskrav til privatisteksamen, og at det er 

viktig å sikre kvaliteten.  

 

Vedtak (med en stemme dissens): Rådet viser til privatisteksamen til VG3, de skal prøves i 

praktiske ferdigheter, og helsesekretær og fotterapeut skal også føre til autorisasjon. Rådet er 

opptatt av at man må sikre kvaliteten. Rådet ber Utdanningsdirektoratet vurdere å innføre 

praksiskrav i HO-fagene av hensyn til kvalitet. 

 

Sak 27.13: Tidsramme for fagprøve i ambulansefaget (se vedlegg) v/Olav Østebø/Fride 

Burton 

Utdanningsdirektoratet har mottatt ønske fra prøvenemnder om å øke tidsrammen for fagprøve i 

ambulansefaget. Rådet bes uttale seg i saken.  

 

Diskusjon: Spørsmålet er hvordan rammen inntil 5 virkedager tolkes lokalt til å være 5 dager 

sammenhengende, eller 5 dager per person fordelt over tid.  

 

Vedtak: Rådet ber Utdanningsdirektoratet vurdere om man ikke har tilstrekkelig handlingsrom 

innenfor dagens regelverk/læreplan (inntil 5 virkedager) før man vurderer å utvide rammen.  

 

Sak 28.13:  Ambulansefag inntak (se vedlegg) v/Fride Burton 

Utdanningsdirektoratet har mottatt henvendelser om ulik praksis i fylkeskommunene når det 

gjelder inntak til Ambulansefag VG3. Rådet bes uttale seg i saken.  

 

Vedtak: Rådet ber Utdanningsdirektoratet legge opp til en prosess knyttet til ambulansefaget der 

alle problemstillinger knyttet til dette med inntak, aldersgrenser etc. vurderes. 

 

Sak 29.13: Høring Kvalitet i fagopplæringen v/Fride Burton 

Utdanningsdirektoratet utvikler nå et kvalitetsvurderingssystem som skal gjøre opplæringen 

bedre for elevene og lærlingene. De faglige rådene har tidligere fått presentert 

kvalitetsvurderingssystemet på fellesmøter. Sist på årets fellessamling for SRY og faglige råd 

18.4.2013 på Gardermoen. Direktoratet vil gjerne høre de faglige rådenes mening om dette 

arbeidet, og vi ber om en tilbakemelding på dokumentet «Kvalitet i opplæringen».  Fristen for 

innspill er 15. august 2013.  Følgebrevet og dokumentet finner du på: 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/horing-kvalitet-i-fagopplaringen 

 

Eventuelle innspill senes på mail til rådssekretær innen 18. juni, eller meldes via egen 

organisasjon innen fristen.   

 

Sak 30.13: Flytskjema og budsjett 2013 v/Fride Burton 

Sak ble behandlet i AU-møtet 28.5 og rådet tok til etterretning.  

 

Sak 31.13: Eventuelt:  

1. Sak om rapport 22. juli: flyttet opp i agenda, se over sak 23/30.  

2. Studietur: AU foreslår Danmark. Datoer som er foreslått er: 27., 28.,-29. august 2014. 

Rådsmedlemmer holder av datoer foreløpig.  

 

 

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/horing-kvalitet-i-fagopplaringen

