Vår saksbehandler: Fride T. Burton
E-post: fta@udir.no
Tlf: 23 30 12 00

Vår dato:
29.06.15
Vår
referanse:
2015/70

Deres dato:
Deres
referanse:

Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Referat møte 3/15 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 09.06.15 hos
Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B, møterom 10, Oslo.
Inviterte

Inviterte

Fra arbeidstakersiden
Tonje Thorbjørnsen, Fagforbundet
Kristin Vik, Delta
Ingri Bjørnevik, Fagforbundet

Fra arbeidsgiversiden
Olav Østebø, Spekter
Eli Sogn Iversen, KS
Olaug Vibe, Virke

Fra skoleverket/skoleeier
Sylvi Berg, Utdanningsforbundet
Anne Yun Rygh,
Utdanningsforbundet
Catrine Utne Pettersen, KS
skoleeier
Sina Ulvestad, Elevorganisasjonen
Meldt forfall/forfall

Observatører
Sigrun Heskestad, Helsedirektoratet

Sigrun Heskestad, Catrine Utne
Pettersen, Sina Ulvestad,
Elevorganisasjonen

Fride Burton, Eli Sogn Iversen

Møteleder

Tonje
Thorbjørnsen

Tirsdag 9. juni 15

Kl: 09:30

Tirsdag 9. juni 15

Kl: 15:00

Utdanningsdirektoratet

Referent

Fride Burton

Total tid

5,5 timer

Vennlig hilsen

Tonje Thorbjørnsen
Leder

Olav Østebø
Nestleder

Dokumentet er elektronisk godkjent av rådets leder og nestleder
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Sak 25/15: Godkjenning av møteinnkalling og saker til eventuelt ved rådsleder
Sak 26/15: Diverse orienteringer (FR, UDIR)
Sak 27/15: Arbeidsgruppe ambulansefaget ved rådsleder og nestleder
Sak 28/15: Klagenemnd ambulansefaget ved rådssekretær
Sak 29/15: Arbeidsgruppe BUA-faget ved Eli Sogn Iversen
Sak 30/16: Oppdrag tilbudsstruktur og utviklingsredegjørelsen ved rådsleder/rådssekretær
Sak 31/15: Oppdrag- Forslag til retningslinjer for dokumentasjon av praksis for praksiskandidater
ved Eli Sogn Iversen
Sak 32/15: Høring forslag om endring i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter
som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver v/UDIR
Sak 33/15: Møteplan høst 2015 ved rådssekretær (se vedlegg)
Sak 34/15: Eventuelt
Sak 25/15: Godkjenning av møteinnkalling og saker til eventuelt ved rådsleder
Sak 26/15: Diverse orienteringer (FR og UDIR)
Orientering ved FR:
Dialogmøte helseservicefagene 08.06.15
Stor interesse for helseservicefagene, med 52 påmeldte. Tonje orienterte om partssamarbeidet,
det var gode innlegg fra bransjene og UDIR. Referat og presentasjoner blir sendt ut av lærling
etter møtet. Eksemplet fra Hersleb og Oslo universitetssykehus bør spres som metodikk, viktig å
utnytte handlingsrommet lokalt. Rådet lager referat fra dialogmøtet.
Startkonferansen Kuben 26.05.14
Flott at statsråden stilte og godt innlegg. Faglig råd noterte seg at konferansen var satt oppe før
alle medlemmer i de yrkesfaglige utvalg var oppnevnt. Ikke alle gruppene var der, noen fag ble
derfor mer fremmet enn andre. Sitat å merke seg: «Fag- og yrkesopplæring skal ikke være et
middel til å hindre frafall. Vi skal utdanne verdens beste fagarbeidere».
Alle i rådet bør lese NIFU rapport 16/2015 med kunnskapsgrunnlaget til oppdrag
tilbudsstrukturen.
Innspill Meld. St. om livslang læring og utenforskap v/Tonje Thorbjørnsen
Rådet gav innspill etter dialogkonferanse. Pga kort tidsfrist sendte rådsleder innspill. Valgte å
holde praksiskandidatordningen utenfor innspillet da dette har egne prosesser.
Innspill endring forskrift fag-/svenneprøve ved Olaug Vibe
Orientering.
Orientering ved UDIR:
Status saker og agenda SRY-møtet ved rådssekretær.
SRY- kort gjennomgang av sakslisten. Mye de samme sakene som rådet diskuterer.
Rådssekretær orienterte om at rådets endringsforslag helsefagarbeider og forsøk Ryfylkemodellen
er sendt avdelingene for innspill fra den saksbehandlende avdeling.
Sak 27/15: Arbeidsgruppe Ambulansefaget ved rådsleder og nestleder
Sammensetning, mandat og innkalling til konstituerende møte arbeidsgruppe ambulansefaget
15.06.15.
Olav Østebø redegjorde for endringer i akuttforskriften, problemstillinger knyttet til alder, kjønn,
teori og praksis, fagprøver som input fra rådet til arbeidsgruppen som skal se på ambulansefaget.
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Akuttforskriften er endret. Før kunne man ha verdiskaping og andre mann på ambulansen kunne
være lærling. Nå må begge personer på ambulansen ha fagbrev, og en må ha helsefaglig
autorisasjon. I praksis betyr det at lærling blir 3.mann på bilen og at bedriftene ikke får
nyttegjort seg verdiskapingstiden i ambulansefaget. Kompetansebevis for utrykningskjøretøy:
man må være 20 år for å gå opp til eksamen for å få kompetansebeviset. I utdanningen i dag
som ambulansearbeider er ikke kjøring en del av faget, samtidig som ingen blir fast ansatt uten
kompetansebevis for utrykningskjøretøy i dag. Problemstilling med alder har vært oppe mange
ganger. Alder er viktig da man i yrket har liten styring med situasjoner man kommer opp i. De
må ha relevant praksis, henger sammen med alderskrav (20 år) at de ikke får det. Det må gjøres
grep for at teori skal henge bedre sammen med praksis. Det er en skjevhet i kjønn (flest kvinner)
og man ønsker kjønnsmessig likeverdig rekruttering til faget.
Arb.gruppen skal se på ulike modeller og hvilke økonomiske og administrative konsekvenser det
får for bedriftene at verdiskaping faller utenfor som følge av endringene i bestemmelsene i
forskriften.
Vedtak: Arbeidsgruppen ambulansefaget opprettes med de medlemmer og det mandatet som
framgår av saksdokument 27-15.
Sak 28/15: Klagenemnd ambulansefaget ved UDIR
Det er kommet bestilling på forslag til medlemmer og varamedlemmer til klagenemnd for
ambulansefaget. Bestilling til rådet ble sendt 29.05.15.
Vedtak: Rådet finner representanter i egne organisasjoner. FRHO ber UDIR om utsatt frist ut
august 15. Rådssekretær følger opp dette.
Sak 29/15: Arbeidsgruppe BUA-faget ved Eli Sogn Iversen
Rådet diskuterer sammensetning av arbeidsgruppe og mandat.
Rådet vektla at en tydelig profil i faget synliggjøres. Mandatet og møtedato for konstituerende
møte 3. september avklares.
Vedtak: FRHO godkjenner sammensetning av arbeidsgruppen med de personer og mandat som
framgår av saksdokument 29-15. Innkalling til konstituerende møte lages etter modell av
arbeidsgruppe ambulansefaget jf sak 28-15 når svar fra PBL er mottatt.
Sak 30/15: Oppdrag tilbudsstruktur og utviklingsredegjørelse ved rådsleder og
rådssekretær
Oppdrag gjennomgang tilbudsstruktur:
Endringsforslag splitting Vg2 helseservice sendt UDIR 15.12.14. UDIRs svar peker på bruk av
PTF. Rådet mener det er vanskelig ikke å ha nok fagspesifikt innhold til å utnytte PTF, og at det
er strukturen som ikke matcher behovet. Rådet fremhevet at det er viktig å jobbe med
samspillsmodell i helseservicefagene, må komme sammen med bedriftene og se på samspill
næring, bedrifter og skole. Dette er et modningsfag.
Alternative veier framover:
1.
Behov for mer spesialisering på Vg2 – splitting yrkesutøvelse- gode eksempler synliggjøres
2.
Er splitting løsningen, bør det være eget VG2?
3.
Ønsker forum for å diskutere disse tingene. Partene må gjøre dette, og skolene regionsvis
gjøre for å løfte fram de gode eksempler.
3.
Be om forsøk?
4.
Splitting på yrkesutøvelse, prøve dette ut i forsøk?
Tannhelsesekretær er det minste faget, vanskelig å opprettholde tilbud i fylkene.
Tannhelsesekretær kan tape på splitting ved at tilbud nedlegges. Det er imidlertid stort behov for
tannhelsesekretærer i arbeidsmarkedet. I Danmark så rådet at praksis tannhelsesekretær var
knyttet til universitetet. Det ble vist til Norplus-prosjektet som Tannhelsesekretærenes forbund er
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med i, der man utreder mulighet for felles nordisk læreplan på sikt. Tannhelsesekretærenes
forbund ønsker en arbeidsgruppe, rådet har ikke hatt kapasitet tidligere.
Rådet nedsetter arbeidsgruppe tannhelsesekretær. Rådet sender svar til UDIR for helseservice
ifm utviklingsredegjørelsen, del 2. Rådet ønsker at de yrkesfaglige utvalgene skal gjøres kjent
med prosessen i rådet. Det lages en tidslinje for arbeidet.
Det ble vist til Fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæring i Troms hvor man ønsker å prøve ut
ulike strategier med mål om å øke gjennomføringen innenfor de ulike yrkesfagene.
Vedtak: FRHO setter ned en arbeidsgruppe i tannhelsesekretærfaget med eget mandat.
Utkvittering og svar til UDIR på endringsforslag helseservicefaget knyttes til
utviklingsredegjørelse, delleveranse 2.
Utviklingsredegjørelsen: Rådet har satt ned en arbeidsgruppe som informerte om sitt arbeid.
Skjema med frist 15.10.15:
Ambulansefag: ferdigstilt av Tonje Thorbjørnsen (juni 2015)
Apotekteknikk: Kristin Vik
BUA: Ingri Bjørnerud fyller ut etter noen møter i arbeidsgruppen BUA
Fotterapeut og ortopediteknikk: fylles ut etter dialogseminar 8.9 Anne Yun Rygh og Nina Lysstad
Helsefagarbeider: Eli Sogn Iversen og Tonje Thorbjørnsen
Helsesekretær: Kristin Vik
Hudpleie: fylles inn etter dialogmøte 2. sept av Anne Yun Rygh og Ingri Bjørnevik
Tannhelsesekretær: Kristin Vik
Aktivitør: Olaug Vibe, Ingri Bjørnevik, Eli Sogn Iversen
Referat fra Aina Bredesen for arbeidsgruppe utviklingsredegjørelsen av 29.04.15 sendes ut på ny
til hele rådet. Planlegging fase 2 utviklingsredegjørelsen starter nå.
Vedtak: Skjemaer for utviklingsredegjørelse sendes senest innen 1. oktober til rådssekretær for
utsending til AU-møtet 5. oktober. Skjemaene behandles på rådsmøte 12. oktober. Frist UDIR 15.
oktober 15.
Sak 31/15: Oppdrag- Forslag til retningslinjer for dokumentasjon av praksis for
praksiskandidater ved Eli Sogn Iversen
•
•
•
•
•

Direktoratet ønsker synspunkter på om deltidsarbeid skal omregnes til heltid, eller
deltidsarbeid skal likestilles med heltid, og i hvilket omfang.
Direktoratet ønsker synspunkter på om det skal kunne gis dobbel godskriving.
Direktoratet ønsker synspunkter på om praksis som selvstendig næringsdrivende skal
kunne godkjennes, og hvilke dokumentasjonskrav som eventuelt skal stilles.
Direktoratet ønsker synspunkter på om det bør utarbeides et felles nasjonalt formular
for dokumentasjon av praksis.
Direktoratet ber om synspunkter på behovet for omtale av praksiskrav til enkeltfag i
retningslinjene.

Direktoratet ber de faglige rådene om innspill innen 15. juni 2015.
Rådet bygger videre på innspill gitt til Meld St. LLLU.
Vedtak: FRHO (Tonje Thorbjørnsen og Eli og Iversen) lager et innspill til oppdraget. Rådsleder
ber om utsatt frist på oppdraget og sender selv innspill til Utdanningsdirektoratets kontaktperson.
(Merk red: Ny frist er etter møtet satt til 15. august).
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Sak 32/15: Høring forslag om endring i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende
forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver v/UDIR
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--endring-av-lov-om-offentligeanskaffelser/id2401043/
Sekretariatet gjør oppmerksom på at høringen omhandler forslag til lærlingklausul. I høringsnotat
2 punkt 2.6.3 foreslår departementet å videreføre bestemmelsen om lærlingklausul men i en
endret form. Det vises videre til omtale av dette i høringsnotat 1 til anskaffelsesloven punkt 3.5.
Høringsfrist: 17.06.2015
Vedtak: Organisasjonene i FRHO uttaler seg direkte.
Sak 33/15: Møteplan 2015
Vedtak: Møteplan vedtatt og legges på fagligerad.no.
Sak 34/15: Eventuelt
-

Orientering etter dialogmøtet 8.6.15: Kari Okstad fra Spekter løfter inn
yrkeskompetansefagene ift kvalitet i SRY, ønsker bakgrunnsnotat. Rådsleder følger opp
dette.
Konferanse om utdanning av voksne som Bli helsefagarbeider arrangerer: 9. sept. i KS
huset, Alle snakker om kompetanse, men……
- Rådssekretær minnet om forslag varamedlemmer til klagenemnd helsefagarbeider.
Anne Yun Rygh melder inn fra Utdanningssiden.
- Kristin Vik orienterer på neste rådsmøte om fotterapeutsak fra Fotterapeutforbundet.
- 12. oktober vies arbeid med utviklingsredegjørelsen. Rådssekretær bestilling største
møterom. Håkon Høst inviteres til møtet 12. oktober 15 for å presentere rapporten
knyttet til kunnskapsgrunnlag for gjennomgang tilbudsstrukturen.
- Anne Yun Rygh informerte om nettverk 2.-8. oktober 15.
- Rådssekretær sjekker møterom for dialogseminarene hudpleie/frisør 2. september og
fot og ortopedi 8. september 15. Rådsleder holder innledning i begge møter. UDIR ved
Ragnhild Falch inviteres til å holde innlegg på begge seminar. Rådssekretær sender
bestilling til avdelingen.
- Entreprenørskap blir viktig post på begge program, Arild Johnsen invitert.

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/

