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Saksliste
Sak 8/14: Orientering «Aktiv omsorg – prioritering, kompetanse og
kompetansebehov» ved v/Per Gunnar Disch
Sak 9/14: Oppfølging av tiltak i Meld. St 20 og praksisbrevordningen. Forespørsel til de
faglige råd om videre arbeid med praksisbrev. (se vedlagte covernotat)
v/Dagfinn Hertzberg KD og Marianne Westby UDIR (kl. 12.)
Sak10/14: Diverse orienteringer (Helsedir, UDIR, og FR)
Sak 11/14: Oppfølging rådsvedtak sak 4 i møte 27.2.14 om milepælsplan for oppfølging
av endringsforslag i utviklingsredegjørelsen
Sak 12/14: Godkjenning av praksis for praksiskandidater (se covernotat) v/Trygve
Natvig
Sak 13/14: Matematikk i yrkesfagene-bestilling til de faglige råd (se covernotat)
v/UDIR
Sak 14/14: Studietur 2014: Olaug Vibe, Eli Sogn Iversen
Sak 15/14: Eventuelt
Kl 10.30 Møtet begynner med lunsj kl 10.30.
Sak 8/14: Orientering «Aktiv omsorg – prioritering, kompetanse og
kompetansebehov». Per Gunnar Disch orienterer klokken 11.
Se vedlagte presentasjon.
Sak 9/14: Forespørsel til de faglige råd om videre arbeid med praksisbrev (se
covernotat) v/Dagfinn Hertzberg, KD og Marianne Westbye, UDIR
Dagfinn Hertzberg og Marianne Westbye gjennomgikk forespørsel til rådene. Se vedlagte
presentasjon.
Vedtak: Forespørsel til de faglige rådene om videre arbeid med praksisbrev: Rådet spiller inn til
AU innen 9. mai. AU behandler på møte 16.05.14 og eventuelle innspill sendes UDIR innen
20.05.14
Sak 10/14: Diverse orienteringer (Helsedir, UDIR, FR)
Orientering ved Tonje Thorbjørnsen, Helsedirektoratet
Opplysninger fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) viser en markant økning i
antallet autorisasjoner gitt til helsefagarbeidere fra 2012 til 2013. Totalt fikk 6 601 autorisasjon
som helsefagarbeider i 2013. Det er 3 352 flere enn i 2012 og en økning på 103 prosent.
Fordelingen var slik (2012-tall i parentes):
Med norsk utdanning: 3 568 (1 712)
Fra Norden: 937 (612)
Fra EU/EØS: 169 (32)
Fra land utenfor EU/EØS: 1 934 (823)
Hvis dette representerte en reell tilgang på helsefagarbeidere ville tallene fra Norge være
oppsiktsvekkende positive. De ville imidlertid ikke vært helt forståelige da det er langt flere
søkere om autorisasjon enn de 2243 som bestod fagprøven i 2013. Tidligere har vi sett at færre
enn de som avlegger fagbrev et år søker om autorisasjon slik at dette ville være en helt motsatt
situasjon. Den store økningen skyldes at 1 066 autoriserte omsorgsarbeidere har søkt om og fått
autorisasjon som helsefagarbeidere. Det vil si at kun 2 502 ble autoriserte for første gang. Noen
av disse vet vi at ikke er nyutdannet og har ventet noen år med å søke autorisasjon (Kilde: SAK).
Imidlertid var det en reell økning av helsefagarbeidere med utdanning fra Filippinene, der det i
2013 ble autorisert 1 311 mot 480 i 2012. Dette er først og fremst filippinsk utdannede
sykepleiere som ikke oppfyller kravene til norsk autorisasjon som sykepleier. I 2013 var det også
en økning i autoriserte helsefagarbeidere med svensk og serbisk utdanning (Kilde: SAK).
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Årsverksvekst i kommunens pleie- og omsorgstjenester: Foreløpige KOSTRA-tall viser 2% økning
i 2013. Andel høyere utdanning øker mest totalt sett.
Orientering fra leder- og nestledersamling, ved Anne Yun Rygh
Statistikkavd. i UDIR presenterte statistikk for 2013. Det har vært oppgang
samfunnskontrakten på nye lærlinger ca. 400 lærlinger, HO har hatt positiv utvikling. Det
har vært nedgang i påbygg 3, men økning i påbygg 4. Mange fylker har tatt ut tilbudet jf
St. meld 20. Rogaland ble fremhevet som gode på å skaffe læreplasser for lærlinger. Alle
oppfordres til å spre logoen for lærlingeløftet.
Veksling klart for nye utprøvinger jf 5 mill i statsbudsjettet.
Forsterket vg3 i skole: FAFO lager rapport om dette.
Hospiteringsordningene skal utvides. Rådsmedlemmer påpekte man kunne brukt
hospiteringsordning ift aktiv omsorg.
Det ble orientert om voksne i samfunnskontrakten, samt praksisbrevet.
SRY informerte læreplanarbeidet på Vg3. Overgang Vg2 Vg3 er utfordringen, må integrere
samarbeidet bedre.
Orientering om arbeid samfunnskontrakt og voksne v/Wenche Skorbakk
Skorbakk orienterte om UDIRs orientering fra Åge Hansen i UDIR på AU-møtet 27.3.14. Olav
Østebø og Wenche Skorbakk (vara fra juni) går inn i arbeidsgruppe som skal se på voksne
i samfunnskontrakten.
Orienteringer fra Utdanningsdirektoratet v/ Fride Burton:
- innspill er gitt fra FRHO til SRY i saken om «Rådenes innflytelse på utformingen av læreplaner
Vg3»
- det er satt ned arbeidsgrupper for helsesekretær og helsefagarbeider. Frist for
arbeidsgruppenes rapport til rådet er 20.06.14.
Orientering ved rådsmedlemmer:
Eli Sogn Iversen og Anne Yun Rygh orienterte fra den nordiske konferansen og parallell sesjon om
vekslingsmodeller. Vedtak: Vekslingsmodeller og andre modeller settes som sak på rådsmøtet i
juni. Invitere inn ansvarlig veklingsmodeller fra UDIR.
Trygve Natvig fra Fagforbundet orienterte om toårlig prosjekt knyttet til BUA-faget. FAFO legger
fram rapport i september, gjennomgår hva ulike dokumenter sier om barne- og
ungdomsarbeider, det skal ansettes prosjektarbeidere. Drøfte en større undersøkelse i 2015. Ett
av forslagene å se på at en voksen som tar fagbrev og går tilbake til samme arbeidsplass, er noe
annerledes eller er det noe forskjell.
Sak 11/14: Oppfølging rådsvedtak sak 4 fra møte 27.02.14 om milepælsplaner knyttet
til oppfølging av endringsforslag i utviklingsredegjørelsen v/Olav Østebø
AU har behandlet saken. Rådet har prioritert å sette ned arbeidsgruppe i helsesekretærfaget og
helsefagarbeider. Disse fagene skal konkluderes først, før de øvrige fagene settes i gang. UDIR
har forslag om en workshop. Det ønskes ikke som erstatning for arbeidsgruppene.
Vedtak: Arbeidsgruppe helsesekretær er satt ned med mandat så se på kompetansemål i VG3,
samt ev. konsekvenser for Vg2, samt struktur på VG2. Arbeidsgruppe er satt ned for
helsearbeiderfaget for å se på kompetansemål VG3, konsekvenser for Vg2 og å vurdere ev.
vekslingsmodell. Disse fagene konkluderes før det utredes ev. endringsforslag for de øvrige fag i
programmet. Dette vil legges fram som egen sak for rådet.
Sak 12/14: Godkjenning av praksis for praksiskandidater (se vedlegg) v/Trygve Natvig
På bakgrunn av en sak vedrørende godkjenning av praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget
mente SRY at det kan være behov for en presisering og en gjennomgang av prosedyrene for
godkjenning av praksis i alle fag. Rådet diskuterte spørsmålene i covernotatet:
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•
Hvilke erfaringer har rådet med vurderingen av praksis som fylkeskommunen gjør når
praksiskandidater melder seg opp til fagprøve. Rådet har spilt inn på dette tidligere, viser til
uttalelse….
•
Hva mener rådet om kravene som fylkeskommunen stiller til dokumentasjon? Får
fylkeskommunen et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag? Rådet viser til tidligere uttalelser knyttet til
barne- og ungdomsarbeiderfaget
•
Hva mener rådet om rutinene knyttet til saksbehandlingen? Er de tilfredsstillende? Rådet
ønsker ikke uttale seg om saksbehandlingsrutinene i fylkene, dette bør fylkene forespørres om.
•
Har rådet erfaringer med at det er store variasjoner i vurderingen av praksis fra
fylkeskommune til fylkeskommune? Hvis det er tilfelle, beskriv kort på hvilke områder ulikhetene
viser seg.
Rådet støtter SRY at dagens ordning ikke fungerer tilfredsstillende. Rådet har uttalt seg om
barne- og ungdomsarbeiderfag tidligere og vil vise til dette. Helsearbeiderfaget er viktig for
oppfølgingen av Meld St. 13 (2011-2012), krav til 100% stilling er uheldig, reduserte stillinger
bør kunne gi noe uttelling. Rådet viste til at kompetansemålene må styre, ikke antall timer
arbeid. Det kan ikke bli et nasjonalt system når det er så store forskjeller mellom fylkene. Det ble
henvist til VOX-rapporten Rett og rimelig og Fagbrev på jobb-forsøket. Dette byr en anledning å
se tiltakene i en helhet. Bør også sees i sammenheng med opplæring for voksne generelt,
realkompetansevurdering, nasjonal likhet bør vektlegges. Rådet ønsker ikke uttale seg om
saksbehandlerrutiner i fylkene. Utdanningsmyndighetene bør i tillegg til å innhente rådenes
uttalelser, vurdere en kartlegging blant fylkene for å få på det rene hvilken praksis de ulike
fylkeskommuner har.
Vedtak: Rådssekretær sender innspill innen 22.04.14 til UDIR etter godkjenning av AU.
Sak 13/14: Matematikk i yrkesfagene-bestilling til de faglige rådene (se vedlegg)
v/UDIR.
Utdanningsdirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag
om matematikkfaget i grunnopplæringen (se vedlagte covernotat, men spørreskjema og utdrag
av relevante kompetansemål i læreplan for felles programfag for hvert utdanningsprogram). Frist
10. april. Stikkord for diskusjon i rådet: hvilken matematikk er nødvendig og viktig for helse- og
oppvekstfag? Rådsmedlemmer bes å forberede på å gi innspill i til vedlagte spørreskjema.
Innspill ble diskutert og skjema fylt inn under møtet.
Vedtak: Rådssekretær sender svarskjema som utfylt i rådsmøtet 08.04.14 til
Utdanningsdirektoratet innen 10. 04.14.
Sak 14/14: Studietur 2014 v/Olaug Vibe og Eli Sogn Iversen
FRHO skal på studietur til København 15.-17.09.14. Arbeidsgruppen informerte om planlegging
av studieturens faglig innhold og reiserute. Hovedvekt legges på velferdsteknologi etter modell av
NUFHOs studiebesøk. I tillegg tas kontakt med hensyn til tannhelsesekretærutdanningen.
Rådssekretær sjekker sistnevnte til neste møte.
Arbeidsgruppen la fram forslag til program. mandag 15. september til onsdag 17. september.
Fokus vil bli på velferdsteknologi og tannhelsesekretærutdanningen. Rådssekretær sjekker
sistnevnte til neste møte.
Foreløpig program:
Dag 1 og dag 2: FOA fra kl 11: velferdsteknologi, tannhelsesekretær, Herslev om tid, Bosted
Lynghuset, ev om tid myndighetene ift sosial- og sunnhet- hvilke utfordringer, hva gjør de mht
innhold, hvilke endringer tenker de å gjøre, innlegg og dialog status, fagarbeider et framtidsyrke,
hvordan ser de på dette, KL-huset. (Om tid: noen komme å fortelle om utdanning inn mot
sykehus, fagarbeidere på sykehus, ambulansefaget). Dag 3: Rådsmøte: invitere inn fra
utdannelsesnemnden ansvarlig for tannhelsesekretær fra 9-10. Rådet oppsummerer hva de har
opplevd, og hvordan bruke informasjonen videre.
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Praktiske opplysninger: Rådsmedlemmer bestiller fly selv. Avgang 09.05. Norwegian. Sas går
også omtrent samtidig, retur 15.30 eller 16.10.
Vedtak: Arbeidsgruppen jobber videre med program og det avklares hotell, middag, minibuss
etc. Rådet bestiller selv flyreise, UDIR bestiller hotell. Flytider: København 09.05 er 10.20 i
København. Ev. spørsmål om økonomi rettes til rådssekretær.
Sak 15/14: Eventuelt:
Eli Sogn Iversen KS: Spørsmål om velferdsteknologi, Helsedirektoratet har gitt KS og Sintef
oppdrag å lage veikart på velferdsteknologi. Ønsker rådet info om dette?
Vurderes på AU-møtet 16.5 om skal med i juni, ev. til høsten.
Strategi- og handlingsplan gjennomgås i junimøtet. Alle må være forberedt.
Trygve: Fagforbundet medlem av Standard Norge, helse og renhold opptatt av dette. Inger
Jacobsen Standard Norge har uttalt det er et stort fokus i Europa på standardisering. Viktig i EU
nå. KS lager kvalitetsindikatorer. FRHO bør bli kjent med dette. Hva er god oppvekst? Hva skal
være en god standard for kommunene i Norge? Bør ha denne debatten også viktig med hensyn til
Folkehelsemeldingen. Sak om standardisering settes opp til høsten. Rådsleder nevnte Yrkes NM
2014 som er i Trondheim, i slutten av oktober. Det blir ikke arrangert en nasjonal konferanse slik
det har vært tidligere.
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