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Forord
Ambisjonsnivået for omsorgstjenestene i Norge er store.
Den demografiske utviklingen tilsier også at omfanget
og kompleksiteten i behovene øker. Samtidig blir det
færre hoder, med tilhørende hender, som skal være med
å løse oppgavene. Det ligger åpenbart forbedringsog effektiviseringsmuligheter innenfor teknologiske
løsninger, men omsorg vil alltid være forbundet med
relasjonelle forhold mellom omsorgsgiver og -mottaker.
Hjelpebehov er ikke standardiserte. Derfor vil også riktig
hjelp og tilpassede tjenester avhenge av at de som yter
disse forstår mangfoldet og dybden i hjelpebehovene.
De må evne å kommunisere godt med sine brukere og
pasienter, samt forstå hvordan systemmessige forhold
oppleves av pasienter og brukere. Dette inkluderer juridiske forpliktelser for tjenestene, rolleforståelse, og kompetanse til å samordne sine bidrag i tjenestene med
øvrige tjenesteytere på alle nivå.
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Ved dårligere balanse mellom tjenestenes kapasitet og
brukernes behov vil opprettholdelse av kvalitet i tilbudene kreve stadig høyere kompetanse hos yrkesutøverne.
Samhandlingsreformen har medført en oppgavedreining
som krever økt kompetanse i kommunene. Permanent
sykepleiermangel betyr at andre yrkesgrupper, spesielt
helsefagarbeiderne, må heve sin kompetanse for at oppgavene skal kunne løses tilfredsstillende. Gjennom den
høyere yrkesfaglig utdanning fagskolene gir, kan helsefagarbeiderne heve sin praktiske og teoretiske kompetanse.

Med situasjonen slik den er beskrevet ovenfor, er det
et åpenbart «objektivt» behov for flere fagarbeidere
med høyere yrkesfaglig utdanning innenfor helse- og
omsorgstjenestene. Det er likevel utdanningstilbudene
som er spesielt innrettet mot disse tjenestene som har
hatt lavest søking, både i Nordland og på landsbasis.
Søking til og gjennomføring av et deltidsstudium, parallelt med arbeid, familie og andre av livets gjøremål er
krevende. Derfor er det en rekke ytre forhold og individuelle oppfatninger og tilpasninger som er avgjørende
for søking til tilbudene.
Til tross for at vi trenger flere med høyere yrkesfaglig
kompetanse i helse- og omsorgstjenestene og at Nordland fagskole gir relevante tilbud, ser vi at søkingen har
uteblitt. Vi har derfor gjort en grundig analyse av hvorfor ikke tilpassede tilbud til «objektive» behov resulterer
i høyere søkning til relevante studier. Det er det denne
rapporten handler om.

Pål Domben
Rektor
Nordland fagskole

ISBN 978-82-692910-0-1 (trykt)
ISBN 978-82-692910-1-8 (pdf )

Alle rettigheter forbeholdes. Kopiering av denne rapporten skal
kun finne sted på institusjoner som har inngått avtale med
Kopinor, og kun innenfor de rammer som er oppgitt i avtalen.
Alle foto: Shutterstock

3

Innhold

Sammendrag

1. Innledning

Sammendrag ........................................................................................................................................................................ 5

Nordland fagskole i helse, sosial og oppvekst (HSO) har
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Nordland fagskole ikke mulighet til å igangsette alle utdanningene som skolen har godkjenning for gjennom
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).
Dette til tross for at fagskolens ansatte de siste 5-10
årene har arbeidet aktivt for å øke studenttallet, uten å
lykkes i nevneverdig grad. Formålet med dette FoUarbeidet har derfor vært å søke kunnskap som kan bidra
til å øke antall studenter til Nordland fagskoles studietilbud innen HSO.

Denne rapporten er basert på et forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) gjennomført av Nordland fagskole i
helse, sosial og oppvekst (HSO) i perioden 2020-2021.
Arbeidet har vært organisert i prosjektform, og av den
grunn anvendes både begrepene FoU-arbeid og prosjekt
i denne rapporten.
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FoU-prosjektet har gått i tre faser der funnene bygger
på hverandre: En kunnskapsoppsummering ved bruk av
litteraturstudie, individuelle intervju, og fokusert gruppearbeid der et utfyllende referat inngår i datamaterialet.
Funnene viser at dagens tilbud og innhold svarer til
arbeidslivets behov for fagskolekompetanse. Nordland
fagskoles omlegging til større bruk av digitale løsninger,
og til lokalt tilrettelagt studietilbud der fagskolelærerne
«sendes» ut til der studentene er, er tiltak som imøtekommer arbeidsgivers ønsker.
Konklusjonene er at for at Nordland fagskole skal bli
den foretrukne tilbyder i regionen må man i større grad
spre kunnskap om utdanningenes organisering og innhold. I samarbeid med arbeidslivet må fagskolen også
jobbe for en tydeligere behovsbeskrivelse fra arbeidsgiver
slik at kompetanseheving gjennom fagskolens utdanninger er tilpasset behovene og samsvarer med overordnede kompetanseplaner. Langsiktig kompetanseplanlegging beskrives som utfordrende. Dialogen mellom HSO-tjenestene i Nordland og Nordland fagskole
er avgjørende både for at studietilbudene skal svare på
arbeidslivets behov, og for at arbeidsgiver skal kunne
legge til rette for kompetanseheving hos fagarbeidere.
Lederforankring er avgjørende for at kompetanseheving
på fagarbeidernivå skjer i organisasjonene.

Nordland fagskole HSO har over tid hatt lave søkertall.
Formålet med FoU-arbeidet har vært å søke kunnskap
som kan utvikle studietilbudene og bidra til å øke antall
studenter til studietilbudene innen HSO. For å kunne
videreutvikle Nordland Fagskoles studietilbud er oppdatert og systematisk kunnskap på flere områder viktig:
Om tilbudene om kompetanseheving som tilbys fagarbeidere, om hva som er kompetansebehovene i tjenestene, og om andre forhold av betydning knyttet til både
kommunal HSO-sektor og spesialisthelsetjenesten.
Dette kan gjøre fagskolen bedre i stand til å øke treffsikkerheten på eksisterende utdanninger, sikre relevans
til praksis, utvikle faginnholdet i eksisterende studier og
bidra til nye tilbud i tråd med arbeidslivets behov.
Rapporten er basert på både kvalitative og kvantitative
data som omhandler studiestruktur, faglig innhold i
studietilbudene, rekrutteringsgrunnlag og -muligheter,
samt forhold knyttet til selve gjennomføringen av fagskolestudier innen HSO. Gjennom systematiske litteratursøk er det gjort en grundig gjennomgang av
eksisterende kunnskapsgrunnlag for fagskoleutdanning
innen HSO. Videre er det foretatt en kvalitativ undersøkelse av arbeidslivets anvendelse av og behov for
fagskoleutdanning, ved bruk av intervju som metode.
1.1 Oppbygging av rapporten

Kapittel 1 redegjør for bakgrunnen for FoU- prosjektet
som Nordland fagskole HSO har initiert. Kapittel 2 presenterer FoU prosjektets del 1, en kunnskapsoppsummering på nasjonalt nivå. I kapittel 3 gis et kjennskap
til Nordland fagskole HSO, med et tilbakeblikk og en
presentasjon av dagens tilbud, for å plassere Nordland
fagskole inn i den nasjonale konteksten. Kapittel 4 sier
noe om rekrutteringsgrunnlaget. Deretter presenteres
FoU- prosjektets del 2 og 3, med metodisk redegjørelse
i kapittel 5. Kapittel 6 viser de samlede funn for FoU
rapportens del 2 og 3. Avslutningsvis i kapittel 7 drøftes
funnenes betydning for framtidige studietilbud og anbefalinger for Nordlands fagskoles rekrutteringsstrategi.
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1.2 Fagskoleutdanningens særegenhet
og plassering i utdanningssystemet

I Norge tilbyr både offentlige og private fagskoler høyere
yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagområder,
blant annet helse-, sosial- og oppvekstfag, maritime fag,
tekniske fag, grønne fag, reiselivsfag, kreative fag, merkantile fag og IKT-fag. Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer, og studentene tas opp
på grunnlag av generell studiekompetanse, fullført fageller svennebrev, eller likeverdig realkompetanse. Fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning, og
skal gi studentene den teoretiske og praktiske kompetansen som er nødvendig for å kunne fungere i et yrke fra
første arbeidsdag. Mange fagskoler tilbyr deltidsstudier
og nettbaserte løsninger som gjør det mulig å kombinere
studier med jobb.

1.4 FoU-prosjektets organisering

Figur 1: Fagskolens plassering i det norske
utdanningssystemet (Meld. St. 9 2016-2017)
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Utdanning som tilbys ved norske fagskoler kalles "arbeidslivets utdanning" på grunn av vektleggingen av en
nær tilknytning til arbeidslivet og praktisk yrkesutøvelse.
Studentene lærer å utvikle sin yrkespraksis gjennom å
arbeide med teori knyttet til virkelighetsnære utfordringer. Det legges stor vekt på oppgaver som er koblet til
arbeidslivets praktiske utfordringer og behov og mindre
vekt på forskningsbasert og akademisk læring, enn hva
som gjelder for universitet- og høyskolesektoren. Fagskolen er også en viktig tilbyder av videreutdanning for
arbeidstakere som trenger fordypning og påfyll av kompetanse, og for mange fagarbeidere er fagskoleutdanning
en enestående mulighet for videreutdanning.

1.3 Bakgrunn for FoU-prosjektet

Fagskole er for øvrig et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning (Kompetanse Norge, 2015).
De ulike fagskoleutdanningene har en varighet fra et
halvt år til to år (unntaksvis tre år), og gir rett til lån og
stipend fra Lånekassen (Kunnskapsdepartementet,
2021). Fagskoleutdanning innen helse, sosial og oppvekstfag er i stor grad et tilbud for studenter som allerede
er i jobb, der student og/eller arbeidsgiver ser behov for
kompetanseheving.

FoU-prosjektet er initiert av Pål Domben, rektor for
Nordland fagskole, og Per Børre Seloter, avdelingsleder
for Nordland fagskole HSO. Rektor og avdelingsleder
har i første omgang bedt om en systematisk kunnskapsinnhenting for å søke svar på hva som skal til for å øke
rekrutteringen, hva arbeidsgivere ser som viktig for å
tilby fagskoleutdanning i sine organisasjoner, og hva
som skal til for at Nordland fagskole blir foretrukket
som fagskoletilbyder i Nordlandssamfunnet. FoUarbeidet handler om å innhente kunnskap for enda
bedre å kunne møte arbeidslivets behov, ved å gi rett
tilbud, med rett innhold, på riktig måte og i rett form.
I hovedsak setter derfor dette prosjektet arbeidsgivere i
fokus.

Figuren under viser fagskolens plassering i det norske
utdanningssystemet, og er som illustrert sidestilt med
høyere utdanning i universitet- og høyskolesektoren.
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Nordland fagskole HSO har over tid har hatt lave
søkertall. Særlig gjelder det utdanningene som er rettet
mot eldreomsorg, der det paradoksalt nok er et antatt
stort behov for kompetanseheving i helse- og omsorgstjenester i Norge. Studietilbudene må ha et visst antall
studenter for å være økonomisk og pedagogisk bærekraftige. Ved lave søkertall har Nordland fagskole ikke mulighet til å igangsette alle utdanningene som skolen har
godkjenning for gjennom Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen (NOKUT). Fagskolens ansatte har de siste
5-10 årene arbeidet aktivt for å øke studenttallet, uten
at dette har lyktes i nevneverdig grad.

Prosjekteier: Nordland Fylkeskommune
Prosjektansvarlig: Per Børre Seloter
Prosjektleder: Rita Solbakken
Styringsgruppe: Pål Domben og Per Børre Seloter
Prosjekt/arbeidsgruppe: Rita Solbakken,
Gøril Salomonsen og Pernille Høj Anvik
• Referansegruppe: Fleksibelt ut fra arbeidsgruppens
behov
• Fagråd:
° Elsa Fagervik Kommedahl (Bodø kommune)
° Nora Frydendal Hoem (Nordlandssykehuset)
° Mette Nygård (Vågan kommune)
° Lars-Sivert Larssen (Driv karriere)
° Mona Halsbakk (KS)
° Eva Alice Slettevold (Utviklingssenter for sykehjem
og hjemmetjenester)
Orientering fra prosjektgruppa har vært fast post på
avdelingsmøter og ivaretok på den måten medarbeideres
involvering i prosjektet. Prosjektet var forutsatt gjennomført innenfor eksisterende budsjettramme.

2. FoU prosjektets del 1;
Kunnskapsoppsummering
Som første del av FOU-prosjektet er det gjort en oppsummering av det eksisterende kunnskapsgrunnlaget for
fagskolen. Valg av metodisk tilnærming er knyttet til
formålet med rapporten, som er å utvikle fagskoletilbudet slik at Nordland fagskole blir en foretrukket tilbyder
av fagskoleutdanning i Nordlandssamfunnet. Det har
derfor vært ønskelig å skaffe en oversikt over tidligere
forskning og hva som er skrevet om fagskolen nasjonalt.
Det er gjort systematiske litteratursøk i databaser (Oria,
Google Scholar med mer). Valg av inklusjons- og
eksklusjonskriterier er gjort med bakgrunn i rapportens
formål og omfang. Inklusjonskriteriene var rapporter,
nasjonale veiledere, stortingsmeldinger og lovverk som
omhandlet fagskoleutdanning i helse, sosial og oppvekstfag i en norsk kontekst, skrevet på norsk. Der
fagskoleutdanning var omtalt uavhengig av fagretning,
men likevel ansett som relevant for å kunne belyse HSO,
ble funnene inkludert. Internasjonal litteratur, avisartikler, rapporter som omhandlet tekniske og maritime
fag ble ekskludert. Perioden 2008 og fram til i dag var
satt som tidsavgrensning for søkene.

I det videre presenteres sentrale utviklingstrekk ved
fagskolen og funn fra datasøkene. For en tilnærmet
uttømmende oversikt over funn, se vedlegg 1. Nordisk
institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) ansees å være den institusjonen som har
forsket mest på fagskole i Norge. NIFU er et uavhengig
samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som har et
nasjonalt ansvar for produksjon, analyse og indikatorer for
det samlede norske FoU- og innovasjonssystemet. NIFU
har utgitt en rekke rapporter som omhandler fagskolen.
Eget behov for faglig fordypning (Høst, 2017) belyser fagskoleutdanningens betydning i forhold til videre
karriere i arbeidsfeltet og utdanningssystemet, og dens
mening for den enkelte student. Her pekes det på særlig
tre forhold som er sentralt for kunnskapsgrunnlaget for
dette FoU-arbeidet: For det første kom det frem at gjennom arbeidet med å rekruttere informanter, viste det seg
at fagskoleutdanning i seg selv var lite kjent ute i tjenestene, blant både ledere og fagarbeidere. Samtidig oppga
studentene som hadde tatt en fagskoleutdanning at de
hadde blitt gjort kjent med, og i noen tilfeller blitt oppfordret til utdanningen på egen arbeidsplass, ofte av nærmeste leder. Der leder hadde tatt initiativ til fagskole,
fikk studentene permisjon med lønn (noen kommuner
søkte vikarmidler fra kompetanseløftet 2015). I tilfeller
studentene selv tok initiativ, fikk de ofte ikke lønnet
studiepermisjon. Det andre var at funn viste at studentenes motivasjon for å ta videreutdanning var knyttet til
et ønske om faglig fordypning, og til å kunne gjøre en
bedre jobb. Det ble også trukket frem at fagskole ble
valgt foran høgskoleutdanning, fordi det var bedre
tilpasset jobb og familieliv. Ingen hadde forventninger
om opprykk til annen stilling, men å kunne ha et
konkurransefortrinn ved søknad på nye stillinger, og å
få mer ansvar i jobben de allerede hadde. For det tredje
var det utfordrende å bli student, men meningsfullt å
være det. Støtte fra leder/arbeidsplass, lønnet permisjon,
godt klassemiljø og god pedagogisk kvalitet, var viktig
for at studentene faktisk gjennomførte.
Høst et al. (2019) har også undersøkt hva som er kunnskapsbasen i fagskolene på bakgrunn av at det finnes lite
systematisert kunnskap om hva fagskolen er, og hvilket
kunnskapsgrunnlag den bygger på. Dette empiriske
studiet ble gjennomført for å avdekke noe av dette, der
spørsmålet var av hvem, hvor og hvordan kunnskapsgrunnlaget i fagskolen utvikles. Undersøkelsen bygde på
utvalgte utdanninger innenfor tre store fagområder;
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teknisk, helse, og økonomisk-administrative utdanninger. Nordland fagskole HSO var en av informantene
i denne undersøkelsen. Høst et al. (2019) hevder at fagskolen framstår som svært heterogen, både i form, innhold og nivå. Innen helse-, sosial- og oppvekstfag er
fagskoleutdanning for fagarbeidere relativt ungt og har
ikke de røtter og tradisjoner i arbeidslivet som andre
fagskoletilbud har, men har samtidig hatt stor vekst de
senere årene. Det vises til at kompetanseløftet i 2015 ga
disse utdanningene et betydelig skritt frem, gjennom
vikarmidler kommunene kunne søke på. Stipend fra
fagforeningene vektlegges også som viktig stimuleringstiltak. Det pekes på at det i 2019 var like mange
fagarbeidere som tar fagskoleutdanning som det er
lærlinger som starter i helsefagarbeiderfaget. Hvis denne
trenden fortsetter, vil fagskoleutdanning bli svært vanlig
å ha innen denne sektoren om noen år. Økning i årsverk
for profesjonsutdannet helsepersonell, samt profesjonsskiller og regelverk, både i utdanningssystemet og i
arbeidslivet, framstår som langt mer rigide og betydnings8

fulle enn i privat sektor som andre fagskoleutdanninger
rettes mot. Ledere opplever å ha lite handlingsrom for
hvordan de kan ta i bruk kompetansen til personale med
videreutdanning, og det finns lite typiske karrieremuligheter for fagarbeidere etter endt studie. Særlig sykepleierne påstås å ha utviklet en jurisdiksjon som
beskytter deres kontroll over arbeidsoppgaver, og dermed
utestenger/utelukker helsepersonell med fagutdanning.
Gjennomført fagskoleutdanning gir pr. i dag ingen nye
stillingstitler eller arbeidsoppgaver, men finnes allikevel
som egen stillingskode i lønnssystemet, så lønnsøkning
er mer utbredt. Lærerne ved Nordland fagskole har
erfaring med at utnyttelse av kompetanse og oppgaveglidning etter gjennomført fagskoleutdanning skjer
svært ulikt. Noen ledere er bevisst på å utnytte nyervervet
kompetanse, mens ofte går fagskolekandidatene tilbake
til deres tidligere arbeidsoppgaver (Helgesen et al., 2016;
Høst et al., 2019).

Sammen med annen forskning og dokumentasjon viser
NIFU-rapportene noen typiske fellestrekk knyttet til
fagskoleutdanning innen HSO. Det framheves at fagskoleutdanning fremdeles er lite kjent i kommuner og
ulike helse- og sosialtjenester, blant ledere og fagarbeidere. Fagskoleutdanning gir beskjedne karrieremuligheter, men det gis ofte lønnstillegg etter endt utdanning.
De som gjennomfører fagskoleutdanning innen HSO,
blir ikke vurdert ut fra hva de kan når de kommer “tilbake” i arbeidsfeltet, og får stort sett ikke mer ansvar
eller nye oppgaver. Bare halvparten av studenter som har
gjennomført studier, opplever at deres kompetanse verdsettes på arbeidsplassen selv om studentene selv oppgir
at de lærer mye, får økt kompetanse og større trygghet
som fagperson. Flere forhold tilsier at utdanningen trolig
bidrar til økt kvalitet i tjenestene. Det kan synes som at
det i helsesektoren er en langt sterkere profesjonslogikk
enn i de andre områdene/sektorene for fagskoleutdanning. Arbeidsdelingen, både horisontalt og vertikalt, er
definert ut fra profesjonsgrenser. Den samme logikken

legger også begrensninger på selve utdanningen og dermed på kunnskapsbasen, særlig gjennom at fagskolen
innen HSO på mange områder har en svak tilknytning
til arbeidslivet (og motsatt). Denne svake tilknytningen
bidrar både til at kunnskapsgrunnlaget i utdanningene
blir mer læreplanstyrt enn praksisstyrt, og ikke minst til
at praksisfeltet har meget lite kjennskap til tilbud om
fagskoleutdanning for faglærte, for eksempel helsefagarbeidere. En sterkere arbeidslivsinvolvering vil kunne
gi fagskoleutdanning større gjennomslagskraft. (Høst et
al., 2019)
I Norge har fagskolen gradvis fått en tydeligere rolle i
diskusjonen om framtidens arbeidsmarked og utvikling
av helse- og sosialtjenestene. I de nasjonale føringene
fremkommer det at kompetansen i tjenestene ikke er
tilstrekkelig, heller ikke for å møte fremtidens behov.
Kompetansemangelen viser seg tydelig både blant de
som arbeider i helse- og omsorgssektoren og hos
brukerne i tjenesten. Det er behov for økt kompetanse
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innen flere diagnoseområder. Samtidig er forebyggende
arbeid en del av satsningen i samhandlingsreformen. I
nasjonale faglige råd løfter Helsedirektoratet fram virksomhetens ansvar for å sikre at ansatte med pasientkontakt har kompetanse for å avdekke og følge opp
pasienter med forverret somatisk tilstand (Helsedirektoratet, 2020).
Kommunene bør på noen områder ha personell med
klinisk etter- og videreutdanning. Styrking av den kliniske kompetansen kan rettes mot spesifikke brukergrupper, som eksempelvis barn, unge, eldre, rusavhengige og psykisk syke. Kompetanse i oppfølging av
en eller flere personer i familier er også sentralt. Den kan
også rettes mot fagområder som eksempelvis geriatri, ernæring, palliativ behandling, rehabilitering og habilitering. Utviklingen av nye verktøy og metoder innen
velferdsteknologi går raskt. Kommunene bør sikre at de
til enhver tid har kompetanse som er på høyde med den
teknologiske utviklingen (Helsedirektoratet, 2020).
Mangel på arbeidskraft og kompetanse går utover
kvaliteten på tjenestetilbudet, og dette gjelder spesielt
omsorgstjenestene. I en rapport på oppdrag fra Norsk
sykepleierforbund kreves en satsing på bemanning,
kompetanse- og kvalitetsheving i den kommunale helseog omsorgssektoren (Theie et al., 2018).
Regjeringen la i statsbudsjettet for 2016 frem en plan
for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Formålet med
tiltakene innunder Kompetanseløft 2020 var å sikre at
de kommunale helse- og omsorgstjenestene har tilstrekkelig og kompetent bemanning (Helsedirektoratet,
2017). Kompetanseløft 2020 kan i stor grad sies å være
en videreføring av tidligere planer fra Kompetanseløft
2015, og satsinger om å løfte kompetansen i helse- og
omsorgssektoren. Sees disse to rapportene i sammen-

heng kommer det fram en anerkjennelse fra politisk
hold om at kompetansen ikke er tilstrekkelig i sektoren.
Til tross for dette kan det synes som at satsningen på
fagskoleutdanning ikke videreføres siden fagskolen ikke
nevnes i Kompetanseløft 2025, ei heller i Nasjonal helseog sykehusplan (2020-2023).
Omsorg 2015-2020 omhandler regjeringens plan for
omsorgsfeltet frem til år 2020. Strategien omfatter
prioriterte områder og tiltak i omsorgstjenesten, og også
her er styrking av kvaliteten og kompetansen i sektoren
vektlagt. I tillegg samarbeider Helsedirektoratet, Kommunenes Sentralforbund (KS) og Direktoratet for
e-helse om et program for å pilotere velferdsteknologi i
norske kommuner. Målsetningen er at flere kommuner
skal ta i bruk velferdsteknologi (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015).
Kunnskapsdepartementet (2021) la nylig frem en
strategi for høyere yrkesfaglig utdanning; Videre vekst og
kvalitet. Denne understreker et ønske om vekst i høyere
yrkesfaglig utdanning i takt med arbeidslivets behov.
Dette knyttes opp mot de regionale kompetanseplanene
som fylkeskommune er ansvarlige for. I Fremtidige kompetansebehov III, læring og kompetanse i alle ledd (NOU
2020:2), pekes det på viktigheten av fylkeskommunenes
strategiske arbeid for å dekke fremtidige kompetansebehov. Rapporten understreker også de demografiske
endringene vi står ovenfor. Statistisk Sentralbyrås (SSB)
befolkningsframskriving viser at antallet eldre vil øke
mest i de sentrale kommunene, mens andelen eldre vil
øke mest i de usentrale (SSB 2020). Det er forventet en
vekst i antall årsverk i de kommunale omsorgstjenestene
på 46% fra 2017 til 2035 (SSB 2017). Dette vil øke behovet for å tenke nytt om kompetansebehov og innretning av helse- og omsorgstjenestene.

3. Nordland fagskoles tilbud
innen helse, sosial og oppvekst
3.1 Et tilbakeblikk

Nordland fagskole startet studietilbud innen helse, sosial
og oppvekst (HSO) for første gang i 2000, der det blant
annet ble satt i gang et prøveprosjekt med videreutdanning i tverrfaglig miljøarbeid ved Solhaugen videregående
skole og fagskole i Narvik. Prosjektet var støttet av Sosial- og helsedepartementet (Domben et al., 2010).
I løpet av perioden 2002-2006 kom det flere nasjonale
planer for videreutdanning for helse- og sosialpersonell
med videregående opplæring, bl.a. i psykisk helsearbeid,
eldreomsorg, kreftomsorg, miljøarbeid innen rus, og
tverrfaglig miljøarbeid. Disse videreutdanningene ble
formelt plassert i det norske utdanningssystemet gjennom Lov om fagskoleutdanning (2003).
De første NOKUT-godkjente fagskoletilbudene innen
helsefag kom høsten 2005. Allerede i mars 2006 fikk
Solhaugen videregående skole og fagskole NOKUTgodkjenning for fagskoleutdanningen i miljøarbeid
innen rus. Dette var den første NOKUT-godkjenningen
av fagskoletilbud innen helse- og sosialfag i Nord-Norge.
Fagmiljøet i Narvik var sterkt medvirkende i utarbeidelsen av den nasjonale planen innen tverrfaglig miljøarbeid, og fikk NOKUT-godkjenning av denne
utdanningen våren 2007.
1. januar 2019 ble den tidligere Nordland fagskole i
helse- og sosialfag, og fagskolene innen elektro, maritime
fag og reiseliv i Nordland slått sammen. I dag representerer Nordland fagskole en fusjonert enhet med 52
ansatte i 35 årsverk og har om lag 380 studenter (tall fra
2021) i ordinært fagskoleløp. I tillegg kommer kursdeltakere som tar kortere kurs i regi av fagskolen.

3.2 Nordland fagskole HSO i dag

Nordland fagskole HSO tilbyr pr. i dag fire utdanninger:
•
•
•
•
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Helse, aldring og aktiv omsorg
Kreftomsorg og lindrende pleie
Psykisk helsearbeid og rusarbeid
Tverrfaglig miljøarbeid

Samtlige utdanninger er godkjent av NOKUT. Alle
gjennomføres på deltid over to år, utdanningene tilbys
flere steder i Nordland, og er nettbasert kombinert med
fysiske samlinger. Denne organiseringen skal gjøre det
enklere å kombinere jobb og utdanning, og å følge et
studium uavhengig av bosted. Fagskolen har også utviklet en desentralisert studiemodell, noe som innebærer
at den lokasjonen som tilbyr utdanningen har en lokal
koordinator, og at lærerne fra fagskolen som ellers er
situert i Narvik og Bodø, reiser ut til de stedlige samlingene
som ikke gjennomføres digitalt.
Nordland fagskole HSO har pr. mai 2022 en pedagogisk
bemanning på fem fast ansatte lærere. Fire av lærerne er
i 100%, en er ansatt i 20 % stilling, i kombinasjon med
stilling ved Nord Universitet. I tillegg er det pedagogiske
ressurser på 30% gjennom samarbeidsavtale med ekstern
aktør. De ansatte har høy og relevant kompetanse. En
har doktorgrad, tre av lærerne har mastergrad, og en er
adjunkt, alle i helse- og sosialfag. I tillegg har lærerne
stort sett lang erfaring fra helse- og sosialsektoren og som
lærere i videregående opplæring innen helse- og oppvekstfag. Skolen har et utstrakt samarbeid med praksissektoren, der fagfolk leies inn for å undervise i aktuelle
tema/emner, og studentene tas med på besøk i ulike bedrifter og tjenester. Dette vektlegges i stor grad i utdanningene, for å sikre praksisnærhet, praksisrelevans og en
oppdatert utdanning.
Nordland fagskoles utdanningstilbud innen helse, sosial
og oppvekst er rettet mot ansatte i både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, knyttet til de
mange ulike og sammensatte oppgaver som har blitt
særlig aktuelle etter at samhandlingsreformen trådte i
kraft. Samhandlingsreformen legger opp til at mye av
behandlingen som tidligere ble utført i spesialisthelsetjenesten, nå skal gjennomføres lokalt i kommunene.
Kommunene får dermed et større ansvar å videreføre
behandling som er startet opp i spesialisthelsetjenesten,
og får større ansvar for flere pasientgrupper som har
kroniske og sammensatte lidelser, også knyttet til psykisk
sykdom og rus. En slik oppgavedreining stiller krav til
mer spesifikk fagkompetanse, samhandling og koordinerte tjenester, noe som igjen har betydning for behovet
for økt fagkompetanse i den enkelt kommune. (St.
meld. nr. 47 (2008-2009)). Nordland fagskole har som
ambisjon å møte det økte og utvidede kompetansebehovet med sin nåværende studieportefølje, samt å utvikle
nye tilbud basert på arbeidslivets behov.
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hjem og hjemmetjenester i Nordland (USHT) og Nord
Universitet ble det i 2019 søkt om midler fra Forskningsrådet til et forsknings- og innovasjonsprosjekt
«Morgendagens fagskole i Helse, aldring og aktiv omsorg – økt kompetanse gjennom systematisk forbedringsarbeid». Prosjektet fikk dessverre ingen tildeling fra
Forskningsrådet, men ambisjonen om et slikt prosjekt
er ikke skrinlagt.

3.3 Samarbeid med andre fagmiljø

Fagrådet har følgende mandat/oppgaver:

Som det er pekt på i kapittel 3.2, skal utdanningene
Nordland fagskole tilbyr være faglig oppdaterte og praksisnære. Det er derfor naturlig at fagskolen innen HSO
samarbeider med ulike aktuelle aktører, tjenester og fagmiljø, og dette er noe som er i stadig utvikling. Det ble
for eksempel inngått et samarbeid med Nordlandssykehuset da videreutdanning innen kreftomsorg og
lindrende pleie ble startet i Bodø i 2017. Skolen driver
også fortløpende med fagutvikling og faglige samarbeid
relatert til innhold i studieplanene, og til den praktiske,
faglige og pedagogiske gjennomføringen av utdanningene. Fagmiljøet i Nordland er relativt lite, derfor har
Nordland fagskole lenge hatt et samarbeid med fagskolen i Nord-Trøndelag om et årlig arbeidsseminar, og
dette er nå utvidet til å omfatte hele Trøndelag fylke.
Nordland fagskole HSO er også medlem i fag- og samarbeidsrådet til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland (USHT). Det er også innledet
et samarbeid mellom Nordland fagskole og Fagskolen
i Viken, der blant annet samarbeidsprosjekter innen
helsefag kan bli aktuelle.

• Melde lokale og regionale behov for kompetanseheving innen helse, sosial og oppvekst der høyere
yrkesfaglig utdanning er relevant
• Bidra til samordning og utvikling av tjenestetilbud
og studietilbud ved Nordland fagskole som dekker
dagens og morgendagens behov for kompetanse i de
ulike sektorene
• Stimulere til samarbeidsprosjekter mellom ulike
aktører for å utvikle kunnskap og kompetanse innenfor et definert fagområde
• Diskutere og gi råd om viktige faglige og strategiske
veivalg i Nordland som angår Nordland fagskole
• Bidra til å spre kunnskap om høyere yrkesfaglig
utdanning i Nordland

I januar 2021 ble det etablert et fagråd for Nordland
fagskole HSO. Formålet er å skape et formelt rådgivende
kontaktledd mellom Nordland fagskole HSO og de
ulike tjenestene.

Videre ønsker Nordland fagskole å øke kunnskap om
fagskolen ved å løfte fram fagskoleutdanning som en
viktig karrierevei for fagarbeidere innen helse, sosial og
oppvekst. I samarbeid med Utviklingssenteret for syke-
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Medlemmene i fagrådet representerer KS Nordland,
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, to
Nordlandskommuner, Nordlandssykehuset HF og en
kompetansebedrift der Nordland fylkeskommune er deleier.

Nordland Fagskole HSO er forespurt om å delta i forskning på bakgrunn av en skandinavisk forskningssøknad:
«Learning across boundaries in elderly care (LABCare):
Enabling expansive learning in and across vocational
education and workplace practices», et samarbeid
mellom Nord Universitet, Aalborg Universitet og Nova,
Oslo-Met m.fl. Bakgrunnen for søknaden er økningen
i andel og antall eldre i befolkningen, også med mer
komplekse tilstander, noe som krever økt kompetanse,
ferdighet og omstillingsevne i de kommunale tjenestene.
En av utfordringene forskningen ønsker å ta for seg er
at fagarbeidere/de med lavest utdanning sjeldent tas med
i kompetanseutviklingssammenhenger, og de rekrutteringsutfordringer, utfordringer med å holde på kvalifiserte medarbeidere, sykefravær og arbeidsmiljøforhold
særlig kommunene erfarer. Formålet med prosjektet er
å bidra til innsikt og forståelse og ny kunnskap om
rekruttering og kompetanse innenfor den kommunale
eldreomsorgen, med fokus på helsefagarbeid- og
utdanning. Målet er å kunne utvikle en modell for samarbeid om kunnskaps- og kompetanseutvikling mellom
kommuner og utdanningsinstitusjoner, og utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

4. Rekrutteringsgrunnlag for
studenter til fagskoleutdanning
Siden 2015 har mangelen på sykepleiere, spesialsykepleiere og helsefagarbeidere mer enn doblet seg. Innen
alle yrkene har det vært vekst i behovet. Veksten i behovet har imidlertid vært størst for helsefagarbeiderne
– behovet er mer enn tredoblet siden 2015 (Theie,
2018). Kjernepersonellet i eksempelvis hjemmesykepleien er sykepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere (Ytterlid, 2017), og særlig de to sist nevnte er
målgrupper for fagskoleutdanning.
Veksten i fagskolesektoren de senere år er et tegn på et
behov for kompetanseheving i tjenestene. Som denne

FoU-rapporten har vist, er det både nasjonalt og regionalt pekt på et nåværende og fremtidig kompetansebehov, spesielt innen helse- og omsorg. Flere kommuner
gjennomfører prosjekter om oppgaveforskyvning fra
sykepleiere til helsefagarbeidere. Dette skulle objektivt
sett gitt flere søkere til Nordland fagskoles utdanninger
enn det vi ser i dag.
Tabellen 1 viser antall årsverk som kan antas å si noe om
rekrutteringsgrunnlaget for fagskoleutdanning innen
helse, sosial og oppvekst i Nordland. Tabell 1 differensierer ikke på hvem som allerede har en fagskoleutdanning. Ufaglærte med relevant erfaring og kompetanse kan
vurderes som søkere til en fagskoleutdanning og er
derfor tatt med i tabellen.
Tabell 1: Antall avtalte årsverk i omsorgstjenestene
i Nordland (SSB, 2019)

EKA18 Nordland (SSB)
Hjelpepleiere
Aktivitør

1 609,18
40,47

Omsorgsarbeider

223,39

Barne- og ungdomsarbeider

106,94

Helsefagarbeider
Annet omsorgspersonell med helseutdanning

1 277,80
475,82

Pleiemedhjelpere/assistenter
som gir hjemmehjelp/praktisk bistand
eller andre brukerrettede tjenester

1 853,86

Totalt

5 587,46

Disse tallene viser tydelig at det er et stort grunnlag å
rekruttere studenter fra.
4.1 Kommunenes kunnskap om fagskoleutdanning

Gjennom et nasjonalt FoU-prosjekt på oppdrag fra
Kommunenes sentralforbund (KS) (Agenda Kaupang,
2017) kom det frem at kommunenes og tjenestenes
kjennskap til fagskole og deres videreutdanningstilbud
varierer veldig. Ikke alle kommuner har kompetanseplaner/strategier som berører fagskolesektoren, og få
kommuner har faste møtepunkter eller dialog med
fagskoler. Prosjektet peker på at dette utgjør barrierer
for samarbeid; kommunene vet ikke nok om fagskolenes
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tilbud og fagskolene når ikke frem med å markedsføre
sitt tilbud. I prosjektet fremmes det at det er viktig at
kommuner kartlegger eget kompetansebehov og formidler dette til skolen. De oppfordres til å legge praktisk til
rette og skape insentiver for at medarbeidere kan og
ønsker å gjennomføre fagskoleutdanning. Fagskolen bes
på sin side være oppmerksom på å drive aktiv markedsføring og utadrettet virksomhet, og ha et fleksibelt og
tilpasset undervisningstilbud som stadig utvikles og
fornyes i tråd med kommunenes behov. Dette samsvarer
også med fagskolens egne erfaringer med rekrutteringsarbeid. Som et resultat av dette arbeidet ble det laget en
film for å promotere samarbeid mellom kommuner og
fagskoler (KS, 2017).

4.2 Nordland fagskoles arbeid med rekruttering og
studieorganisering

Nordland fagskole eies av Nordland fylkeskommune, og
mye ligger til rette for at politiske ambisjoner om utvikling i eget fylke kan støtte opp om en målrettet utdanningspolitikk innenfor høyere yrkesfaglig utdanning.
Nordland fagskole har de siste årene arbeidet målrettet
med å utvikle og tilpasse aktiviteten på en faglig god
måte for å møte etterspørselen etter høyere yrkesfaglig
utdanning og behov for endret studiemodell. Den nye
studiemodellen tilrettelegger ytterligere for å kombinere
studier med jobb og familie, slik at studenten er borte
fra bostedet og arbeid bare fire dager pr. semester.
Teknologiske løsninger er derfor tatt i bruk og åpner for
at mer av læringen foregår nettstøttet - på distanse. I
tillegg ble dette litt ufrivillig videreutviklet i pandemien
da fysiske samlinger ikke var aktuelt. Erfaringene herfra
tas også med i den videre utvikling av fagskolen. Økt
digitalisering utvider i tillegg muligheten fagskolen har
for å tilby forelesninger uavhengig av hvor foreleseren
befinner seg geografisk. Nordland fagskole har prøvd ut
ulike digitale undervisningsplattformer fra 2007, og har
fra 2018 benyttet Zoom som viser seg å være svært godt
tilpasset vårt behov.
Nordland fagskole har anvendt ulike strategier for å
gjøre fagskoletilbudene kjent og tilpasset arbeidslivets
behov med mål om å øke rekrutteringen til studiene.
Eksempler på tiltak som har vært gjennomført er
annonsering i nasjonale og lokale trykksaker, deltakelse
på samarbeids- og informasjonsmøter der vi blant annet
har promotert studiene gjennom tidligere studenter,
e-poster og brev med brosjyrer og filmer, samt direkte14

kontakt med nøkkelpersonell i kommunene. I de siste
årene har også sosiale plattformer og hjemmeside vært
benyttet i en rekrutteringssammenheng. Våren 2021 ble
en felles landingsside for Nordland fagskole lansert på
nett i tillegg til hjemmesiden. Dette for å markedsføre
tilbudene eksplisitt i en rekrutteringssammenheng.
Fagskolen har et gjennom årene opparbeidet seg et
utstrakt nettverk av samarbeidspartnere som har vært
brukt både for å spre kunnskapen om Nordland fagskoles tilbud, og for å få tilbakemelding fra fagfeltet på
konkrete behov for kompetanseheving. Her kan nevnes
KoRus Nord, Nordlandssykehuset, Karrieresentrene i
Nordland, videregående skoler ved rådgivertjenesten,
regionale kompetansekontor (RKK), Nordlandsløftet
og Statsforvalteren i Nordland. Fagskolen har jobbet
prosjektbasert ved utvikling av nye studietilbud. Ett
eksempel på dette er utvikling av tilbudet innenfor Kreftomsorg og lindrende pleie. Nordland fagskole fikk en henvendelse fra Nordlandssykehuset om å utarbeide dette
tilbudet. I tillegg til fagskolens personale deltok også
representanter fra flere Nordlandskommuner og Nordlandssykehuset i prosjektgruppa. Representantene har
vært viktige for å markedsføre og rekruttere til utdanningen.
«Fagskoleløftet» var et prosjektarbeid for kompetanseheving innen ulike sektorer i hjelpeapparatet, iverksatt i
Narvik kommune i 2017. Dette er også forsøkt satt i
gang i andre kommuner, men ikke systematisert.
Nordland fagskole har i sine systematiske evalueringer
av alle studiene også undersøkt hvor studentene har fått
kjennskap til studiet og hva som har fått dem til å søke,
slik at man i større grad kan gi målrettet informasjon til
aktuelle studenter. Evalueringene viser at flertallet har
fått kjennskap til utdanning ved Nordland fagskole
gjennom kolleger eller andre personer som tidligere har
tatt fagskoleutdanning. Kun et fåtall har oppgitt at
informasjonen har kommet fra arbeidsgiver, noe som
sammenfaller med Agenda Kaupang (2017) sine funn
som viser at fagskolen er lite kjent hos arbeidsgiver. Det
sees imidlertid en endring i dette mønsteret de siste
par årene, da en større andel oppgir at de har fått
informasjon fra arbeidsgiver. I tillegg har flere svart at
de har fått informasjon ved at de har gjort målrettet søk
på internett, blant annet hos samordna opptak.

4.3 Fagskolestudenter – status og tall

Høsten 2021 var det 27125 aktive fagskolestudenter i
Norge. Dette er en økning på 80% siden 2016. 5681 av
studentene var innen helse-, sosial og idrettsfag1. I Nordland var det høsten 2021 registrert 565 aktive studenter,
disse fordelte seg på Fagskolen i Viken (15 studenter),
Folkeuniversitetets fagskole (40 studenter), og Nordland
fagskole (510 studenter). 135 av disse var registret innen
helse-, sosial og idrettsfag, der 40 var tilknyttet Folkeuniversitetets fagskole, og de resterende 95 til Nordland
fagskole. (DBH Fagskolestatistikk 2021).

4.3.1 Status for Nordland fagskole helse-, sosial og
oppvekst:

Nordland fagskole HSO har de siste 10 årene hatt en
rimelig stabil studentmasse, med en variasjon mellom
50 til 86 studenter. Økning i antall studenter har bl.a.
sammenheng med nye tilbud som er startet og at det er
flere studenter i klassene. Tabell 2 viser en positiv trend
i økning i studenttall de senere årene.
1 Idrettsfag er kategorisert sammen med helse- og sosialfag i statistikk fra DBH
og SSB. I 2021 var det registrert totalt 2 studenter innen idrettsfag i dette datagrunnlaget.
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Tabell 2: Antall studenter og aktive tilbud

Figur 2: Studenttilfredshet etter 1. studieår
(2018-2020)

Totalt antall studenter pr. 01.10.
År

Antall

2015

59

2016

2017

50

83

nasjonal gjennomføringsprosent på nettbaserte utdanninger med samlinger innen helsefag for årene 2012-2014
på 25% - 37%. (Høst 2018). Tall for Nordland fagskole
viser en betydelig høyere gjennomføringsprosent enn de
nasjonale tallene viser. Gjennomføringsprosenten varierer fra kull til kull, og jevnt over ligger Nordland fagskole HSO på rundt 65% gjennomføring. I 2020 var
den svært god, hele 90%, og kvalitetsmålet i Nordland
fagskole er 80% gjennomføring.
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For 2021 ble spørsmålene noe endret (harmonert med
øvrige studier i Nordland fagskole), og studentene skåret
da 93,0 % på om de er helt eller delvis enige i at læringen i fagene har vært god gjennom 1. studieår.
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Når man videre undersøker studentenes fornøydhet
etter endt utdanning, skårer de høyere, noe som figur 3
viser:
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Figur 3: Gjennomsnittlig skår på studenttilfredshet
etter endt utdanning (2018-2021)
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Nordland fagskoles studentkull/klasser er av en slik
størrelsesorden at selv et lite antall frafall gir et prosentvis
stort utslag. Faglærerne har rutinemessig samtaler med
alle studenter som vurderer å avslutte studiet før det er
fullført. Gjennom disse samtalene har det ikke kommet
frem at det er forhold ved studiet som er bakgrunnen
for dette. Primært tilbakemelder de at årsaken er manglende tilrettelegging fra arbeidsgiver, endring i arbeidssituasjon og/eller endringer i livssituasjon.

5. FoU prosjektets del 2 og 3;
Intervju og gruppearbeid
Kunnskapsgrunnlaget for denne FoU-rapporten er hentet
fra flere ulike kilder, som nasjonale føringer, ulike
rapporter om fagskolen, statistiske beskrivelser av fagskolestudenter og personer i fagskolens målgruppe, samt
Nordland fagskoles egne rapporter og evalueringer.
Kunnskapsoppsummeringen ga ikke entydige resultat
for å besvare problemstillingen. FoU prosjektet ble
derfor utvidet med en del 2, der intervju ble gjennomført og analysert.

20 %
10 %

Årlig variasjon i total studentmasse i tabell 2 henger
sammen med antall tilbud pr. år. Antall studenter pr.
klasse har vært rimelig stabilt, selv om man ser en variasjon mellom de ulike utdanningene. Tradisjonelt har
Psykisk helsearbeid og rusarbeid og Tverrfaglig miljøarbeid rekruttert bedre enn Kreftomsorg og lindrende
pleie og Helse, aldring og aktiv omsorg. Spesielt har man
sett lav søkning til utdanningen Helse, aldring og aktiv
omsorg.

16

4.3.2 Studentenes tilfredshet med studietilbudet

Gjennom både interne og eksterne evalueringer ser man
at Nordland fagskole HSO har stor studenttilfredshet
på alle parameterne. Dette samsvarer med inntrykket
faglærerne har fra muntlige tilbakemeldinger fra studenter, og fra arbeidsgivere som gir gode tilbakemeldinger
på faglig innhold og faglig utbytte av utdanningene.
Nordland fagskole gjør studentevalueringer på alle studietilbudene etter 1. studieår, dvs. midtveis i studiet, og
etter gjennomført studie. Figur 2 viser studentenes skår
på hvor fornøyde de har vært med undervisningen og
arbeidsmåtene etter 1. studieår i perioden 2018-2021:
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På den nasjonale studentundersøkelsen, studiebarometeret 2020, ga Nordland fagskoles studenter 5 av 5 mulige skår på helhetsvurdering av studiet.
4.3.3 Gjennomføring og frafall

Nasjonal statistikk viser at det er stort frafall av fagskolestudenter, spesielt på rent nettbaserte utdanninger,
samt nettbaserte med samlinger. NIFU-rapporten Hvordan er gjennomføringen i fagskoleutdanningene? viser en

Nordland fagskole har etablert et fagråd. Fagrådet
har seks representanter som er bredt sammensatt av
arbeidslivets representanter (se kap. 3.3). Våren 2021
informerte prosjekteier fagrådets medlemmer om FoUprosjektet og de foreløpige funnene fra kunnskapsoppsummeringen, og invitert dem til deltakelse i intervju.
Fagrådets medlemmer ble ansett som representative for
å kunne besvare problemstillingen. Intervjuene ble
organisert som semistrukturerte, individuelle intervju
eller gruppeintervju. Deltakerne hadde fått intervjuguiden med seks spørsmål/tema på forhånd (se vedlegg 2).
Til sammen ble 4 intervju gjennomført med totalt 5
deltakere. Ett intervju ble gjennomført med to deltakere
med to intervjuere til stede; prosjekteier og prosjekt17

leder. Deretter gjennomførte prosjektleder enkeltintervju med tre deltakere. Ett av fagrådets medlemmer ønsket ikke å delta i intervju. Intervjuene ble gjennomført
i perioden mai-august 2021. Alle intervjuene ble gjennomført digitalt pga. gjeldende korona-restriksjoner, og
varte i gjennomsnitt 45 minutter. Ved en foreløpig analyse av referatene fra intervjuene, kom det frem at prosjektleder kunne ønsket enkelte områder bedre belyst
for å besvare prosjektets formål.
For å maksimere funnene besluttet styringsgruppa og
prosjektleder å gjennomføre del 3. Fagrådet ble invitert
til nytt og oppfølgende møte i september 2021. Denne
gangen ble gruppearbeid valgt som datasamlingsmetode,
som gjør det mulig å hente ut kunnskap fra samtalene
dem imellom. I forkant av møtet ble fagrådets medlemmer bedt om å forberede seg til denne dagen, ved å
hente innspill fra kollegaer og samarbeidspartnere, på
følgende tema:

5.2 Etiske overveielser

Prosjektet er ikke meldepliktig til Norsk senter for forskningsdata (NSD). Fylkeskommunens personvernombud
er kontaktet og har kommet med anbefalinger som er
fulgt vedrørende bruk av personopplysninger i prosjektet og samtykke til dette fra deltakerne. Alle deltakerne
mottok på forhånd informasjon om prosjektet, og ga
skriftlig og muntlig samtykke. Det ble ikke gjort lydopptak. Underveis i intervjuene (del 2) skrev intervjuer
ned stikkord, og fyldigere referat av intervjuene ble
utarbeidet i etterkant. Fagrådets representanter er kjent,
men deres utsagn er avidentifisert i presentasjon av
funnene. I gruppearbeidet (del 3) skrev representantene
selv referat til prosjektleder. I referatet framkom ikke
opplysninger som kunne knyttes til enkeltpersoner.

• Fagskolens plass i lokal og regional kompetanseheving.

6. Samlede funn fra intervjuer
og gruppearbeidet

• Hvilke brukergrupper/pasientgrupper skal Nordland
fagskole sette fokus på i sine utdanninger? Organisering/studiemodell og rekrutteringsmodeller (se
Dagsorden møte fagråd 02.09.21, vedlegg 4).

Funnene presenteres samlet og består av fire hovedtema:
ansattes kompetanse og arbeidsgivers bruk av kompetanseplaner, framtidens behov for fagskoleutdanning, identifisering av årsaker til lavt søkertall, tilrettelegging for
økt rekruttering og andre innspill. I presentasjon av funn
underbygges noen av funnene med sitat fra deltakerne.

Innledningsvis presenterte prosjektleder status for prosjektet, og foreløpige funn ble diskutert med prosjekteier
og prosjektleder til stede. Alle fagrådets medlemmer
deltok; fem var samlet fysisk, mens én deltok digitalt.
Under gruppearbeidet var ikke prosjektleder eller prosjekteier til stede. Gruppearbeidet varte i tre timer og
deltakerne skrev selv referat, som inngår i datamaterialet.

5.1 Analyse

For å kunne besvare prosjektets problemstilling ble
møtereferatene fra hvert intervju samlet i ett dokument.
Datamaterialet fra gruppearbeidet, som besto av to A4
sider, ble analysert i lys av resultatene fra intervjuene.
Intervjuguidens spørsmål ble lagt som struktur for
analysen, som ble gjort med en deskriptiv innholdsanalyse. Funnene presenteres derfor med denne strukturen, og som tekst. Overskriftene er ikke identiske med
intervjuguiden, men er endret noe for å omfavne bredden
i datamaterialet. Der sitater benyttes, ivaretas deltakernes anonymitet gjennom at opplysninger om kjønn og
arbeidssted utelates.
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6.1 Ansattes kompetanse og arbeidsgivers bruk av
kompetanseplaner

Deltakerne beskriver det som utfordrende å rekruttere
fagpersonell på alle nivå til helse- og omsorgssektoren.
Basert på en reell sykepleiemangel, jobbes det nå med å
kartlegge muligheter for en endret oppgavefordeling
mellom sykepleiere og helsefagarbeidere. En forutsetning for å lykkes med dette, er at enhetene både har
kompetente fagarbeidere, samtidig som fagarbeiderne
får tilført kompetanse på fagskolenivå. Enhetene har
gjort grundig kartlegging av de ansattes kompetanse.
Fagskolen er nevnt i kompetanseplaner både hos kommunene og helseforetaket.
Videre beskrives det som krevende å motivere helsefagarbeidere til å søke videreutdanning, slik som fagskoleutdanning. Fagavdelinger og særlig nærmeste leder
framheves som helt sentrale for å følge opp kompetanseplaner, motivere og legge til rette for gjennomføring

av fagskoleutdanning for den enkelte ansatte. Flere
enheter har fastsatt en individuell lønnskompensasjon
for ansatte som har gjennomført fagskoleutdanning. Det
er litt ulikt hvordan eksempelvis utdanningspermisjon
gis. Det at fagskoleutdanning nå gir studiepoeng, framheves som en viktig motivasjonsfaktor.

Særlig kommunene har fått et utvidet ansvar med sykere
pasienter, som mottar behandling, pleie- og omsorgstjenester i hjemmet. Tradisjoner må brytes for å kunne
tilpasse seg dagens situasjon i kommunene. Det framheves som en stor, men nødvendig jobb å bygge opp
kompetanse, samt å bruke rett kompetanse på rett plass.
En deltaker sier:

6.2 Framtidens behov for fagskoleutdanning

“Jeg skulle ønske det var krav om kompetanseheving allerede
ved ansettelse”

Deltakere framhever behovet for økt kompetanse på alle
fagretningene/utdanningene som Nordland fagskole i
helse, sosial og oppvekstfag tilbyr. Felles for arbeidslivet
er at de signaliserer behov for kompetanse, men det
varierer hvilke tema og områder som etterspørres. Dette
må sees i sammenheng med en pågående oppgavedreining i og mellom helse- sosial og oppvekstsektoren som
krever økt kompetanse. Både i kommuner og helseforetakene er det et behov for nye fagskoleutdanninger,
eksempelvis innenfor velferdsteknologi og digitalisering,
helsesekretær, reinhold og sikkerhet. Veiledere og offentlige føringer (NOU`er), synliggjør kompetansebehovene
i dag og de kommende årene.

Ofte tenkes det på eldre når det snakkes om kommunale
helsetjenester, men ulike tjenester til barn, unge og
familier er også tillagt kommunene. Fagskolen bør
derfor ha tilbud som rettes mot fagarbeidere som jobber
med barn og unge i barnehage, skole og skole-fritidsordning (SFO). Det foreslås også å utvikle et modulbasert tilbud rettet mot livsmestring - hele livet, der ulike
livsfaser er tema i de ulike modulene. Nye nasjonale
føringer vil også være retningsgivende for arbeidslivets
behov for kompetanseheving, og bør møtes med fagskoleutdanninger.

Det beskrives et etterslep på kompetanseheving i kommunene, spesielt innenfor eldreomsorg og rus/psykisk
helsearbeid. Samhandlingsreformen er en overordnet
driver som stiller nye krav til ansattes kompetanse.

For flere av deltakerne løftes Nordland fagskole fram
som den foretrukne tilbyder av fagskoleutdanning. En
deltaker sier at de ikke legger til rette for at deres ansatte
skal ta fagskoleutdanning hos andre tilbydere. Det begrunnes med at Nordland fagskole tilbyr veiledet prak19

6.4 Tilrettelegging for økt rekruttering

sis/prosjekt, som ansees som viktig for studentenes læringsutbytte. I tillegg oppleves refleksjonene i oppstartsamtale, midt- og sluttvurdering i trekantsamtaler
mellom praksisfeltet, student og lærer i fagskolen som
viktig støtte for veilederne i praksis. En deltaker nevner
at lederne ikke alltid har oversikt over ansatte som tar
fagskoleutdanning hos andre tilbydere på nett, og at
dette primært skjer hos private aktører.

utdanning. Helsefagarbeidere er langt nede i utdanningshierarkiet på arbeidsplassene, og har av den grunn ikke
blitt prioritert på samme måte som sykepleiere og leger.

6.3 Årsak til lavt søkertall

“Noen oppfatter fagskolen som et kurs og vet ikke at det er
en ordinær utdanning som gir formalkompetanse med studiepoeng”

Deltakerne peker på flere årsaker til at søkertallet til fagskolen har vært lavt. De mener det har sammenheng
med faktorer på arbeidsplassen som de eksemplifiserer.
Lederne framheves som nøkkelpersoner for rekruttering
til all kompetanseheving i enhetene. Nåværende og
framtidige studenter kan oppleve manglende støtte og
tilrettelegging fra nærmeste leder, noe som hemmer søkning eller gjennomføring. Det kan også mangle kunnskap om muligheter som finnes for studenter i
organisasjonen, slik som mulighet for permisjon og økt
lønn etter utdanning. Hensynet til daglig drift er et
annet element som hemmer rekruttering. I tillegg
nevnes knapphet på ressurser og en anstrengt kommuneøkonomi. Men, kompetanse er å spare – bedre kvalifiserte arbeidstakere arbeider smartere, mer effektivt, og
dette fører til bedre ressursutnyttelse. Noen kommuner
har ufaglærte som har fast ansettelse, men som ikke har
forkunnskapskravene som kreves for å søke fagskole20

Fagskoleutdanning innenfor helse, sosial og oppvekst er
fortsatt lite kjent. Deltakerne løfter fram at det også kan
være at arbeidsgivere og studenter ikke ser fagskolen som
en karrierevei for helsefagarbeidere, eller vet hvor det
ligger i utdanningssystemet

Studiets navn gir ikke riktig inntrykk av innholdet og
dermed vekkes ikke studentenes eller arbeidsgivers
interesse for søkning. Hvilket navn fagskolen har på de
ulike studieretningene kan derfor ha betydning for
rekruttering. Helse, aldring og aktiv omsorg nevnes som
et eksempel på dette. Den ansees som en viktig utdanning, særlig for kommunene, men har likevel et lavt
søkertall. En deltaker oppfordrer:
“Tittel på studietilbudet må gjøres mer sexy. Navnet på
studietilbudene må appellere – gi studielyst”
Det er ikke godt nok kjent at det finnes både offentlige
og private tilbydere av fagskoleutdanning. En deltaker
nevner at for fattige kommuner kan det være at de
private fagskolene oppfattes som billigere for arbeidsgiver.

Det er gjort en riktig og viktig organisatorisk endring
i Nordland fagskole for helse, sosial og oppvekstfag.
Deltakerne i intervjuene kjenner naturlig nok godt til
endringene som er gjort for å tilpasse seg arbeidslivets
behov og den nåværende studiemodellen. Modellen
framheves som god med sin kombinasjon av samling og
nettstøttet undervisning. Deltakerne mener at studiemodellen som fagskolen nå har, møter behovene for å
ligge nærmest mulig arbeidsgivers ønsker og studentenes
behov. Modellen ansees som fleksibel med nettstøtte,
samt at fagskolen gjennomfører studiene der studentene
er. Lærerne kommer ut til kommunene, istedenfor at
studentene må reise. Fagskolestudentene er voksne studenter, så arbeid- og familieforhold kan gjøre det vanskelig for studentene å reise bort, og arbeidsgiver har i
liten grad har mulighet for å gi reisestøtte til studentene.
En desentralisert utdanning løftes fram som en suksessfaktor. Samtidig er deltakerne usikre på hvor godt kjent
den nye studiemodellen er blant studenter og arbeidsgivere.
Deltakerne løfter fram at det er utfordrende å legge
til rette for praksis. Prosjektarbeid ansees som praktisk
enklere for arbeidsgiverne å gjennomføre, samtidig som
det er veldig bra for studentens læring. Kampanjer på
arbeidsplassen og satsing på dyktige veiledere, vil kunne
øke rekruttering på enhetene.
Deltakerne fremhever at enhetene selv er ansvarlige for
å utarbeide og iverksette kompetanseplaner der fagskolen inngår. Det foreslås å gjøre en egen studie som
omhandler “Kompetansestrategier” i enhetene, gjerne i
samarbeid med høyere utdanningstilbud i regionene.
Søknader om prosjektmidler der fagskolen, kommuner,
helseforetak og evt. Nord universitet samarbeider om
økt rekruttering, løftes fram som en mulighet. Arbeidsgiver må også involvere seg i dette arbeidet, og det må
forankres i organisasjonen.
Ledere er helt sentrale for å rekruttere studenter til
fagskolen ved å informere om utviklingsmuligheter og
lønnsøkning, samt å legge til rette for at de kan gjennomføre utdanningen. Arbeidsgivere må i større grad
etterspørre kompetanse, og verdsette det i forhold til
spesialiserte arbeidsoppgaver. Endrede arbeidsoppgaver
etter endt utdanning kan motivere og bidra til økt
status. Det erkjennes at her kunne det vært gjort mer
internt i den enkelte enhet.

“Lederne er nøkkelen. De må overbevises om at fagskolen
trengs. Da er veien til en fagskoleutdanning kortere”
Deltakerne tar forbehold om at de ikke kjenner alle
rekrutteringstiltak som fagskolen gjør, og at noen av
deres forslag allerede kan være iverksatt. Fagskolens
tilbud må i større grad synliggjøres ute i kommunene,
gjerne knyttet opp mot det de kaller «den enkeltes unike
kompetanse». De råder fagskolen til å være mer aktiv
med informasjon opp mot personalledere og rådgivere
i aktuelle enheter. Fagskolen bør inn i det regionale prosjektet “Nye tilbud innen høyere utdanning på Helgeland”. Videre må fagskolen invitere seg inn i et tettere
samarbeidet med RKK, regionrådene og opplæringskontorene. I tillegg bør utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester (USHT) i Nordland være en naturlig
samarbeidspartner. Å etablere jevnlige samarbeidsmøter
mellom fagskolen, kommunene og helseforetakene vil
kunne muliggjøre en bedre informasjonsflyt. I tillegg
løftes tidligere studenter fram som gode ambassadører
for fagskolen. Fagskolen bør i enda større grad ta i bruk
sosiale media og lokale aviser, for å bli mer synlig og
fortelle om de gode eksemplene.
Det faglige innholdet framheves som meget bra. En
deltaker sier:
“Jeg er imponert over innholdet i fagskolen. Det holder
virkelig et godt faglig nivå!”

6.5 Andre innspill

Fagrådet mener selv at de kan være gode ambassadører
for fagskolen. De kan informere inn i egen organisasjon,
og legge til rette for at fagskolen blir invitert til å fortelle
om tilbudene og studiemodellen på alle nivå i enhetene.
Flere deltakere har flere eksempler på at kompetanseheving hos deres ansatte gir vekst, mestring og økt trivsel
i jobben. De viser til at fagskolen også kan brukes av
arbeidsgiver i sykefraværsoppfølging for å kunne øke
ansattes kompetanse og derigjennom andre arbeidsoppgaver der det er aktuelt for den ansattes fraværsårsak.
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7. Funnenes betydning for
framtidige studietilbud og
rekrutteringsstrategi

Dialogen mellom tjenestene i Nordland og Nordland
fagskole er avgjørende både for at tilbudene skal svare
på arbeidslivets behov, og for at arbeidsgiver legger til
rette for en kompetanseheving blant fagarbeidere.

Ut fra de fremlagte nasjonale rapporter ser man at
arbeidsgiver mangler kompetanseplaner og har for lite
oppmerksomhet på kompetanseheving på fagarbeidernivået. I forlengelsen av dette kommer det også frem at
arbeidsgiver i liten grad anvender kompetansen hos
fagarbeidere som har tatt fagskoleutdanning. Gjennom
FoU- prosjektet ser vi sammenfallende funn. Det er
signalisert et stort behov for kompetanseheving nå og i
framtiden basert på demografiske endringer. Særlig
gjelder dette kommunene, som etter innføring av
samhandlingsreformen har fått flere pasienter med større
og sammensatte behov, samt at igangsatt behandling i
spesialisthelsetjenesten forventes videreført i kommunene.

I et fylke med 42 kommuner og 3 helseforetak må
fagskolen bruke til dels store ressurser for å klare å ha
en kontinuerlig dialog med representanter for disse.
Spørsmålet er om fagskolen i fremtiden må konsentrere
seg om de større kommunene og helseforetakene,
eventuelt der det er interkommunalt samarbeid, for
bedre å kunne målstyre de ressursene en har til rådighet
for samhandling med arbeidslivet. I tillegg vil det etablerte fagrådet ha en nøkkelrolle i dialogen mellom Nordland fagskole HSO og tjenestene.

Dagens tilbud og innhold i fagskoleutdanningene svarer
til behovet for fagskolekompetanse som arbeidsgiverne
oppgir i Nordland fylke. Imidlertid etterspørres en
modernisering av navnet på de ulike utdanningene slik
at innholdet blir tydelige både for arbeidsgivere og fremtidige studenter. Nordland fagskoles omlegging til større
bruk av digitale løsninger og at fagskolelærerne «sendes»
ut til studentene er et tiltak som imøtekommer arbeidsgivers ønsker.
Det er en utfordring for Nordland fagskole at dialogen
med tjenestene oppleves fragmentert og lite kontinuerlig
da en samlet behovsbeskrivelse ikke er tilgjengelig. Dette
gjelder både enkeltkommuner/helseforetak og sektoren
samlet. En til dels stor turn-over blant ledere bidrar også
til manglende kontinuitet i dialogen.

Formaliserte samarbeidsfora er avgjørende for å få til en
kontinuerlig dialog mellom Nordland fagskole HSO
og tjenestene, slik at man kan tilby utdanninger som
arbeidslivet etterspør og å øke kunnskapen om høyere
yrkesfaglig utdanning blant ansatte i tjenestene.
Som FoU rapporten viser, er både sterkere arbeidslivsinvolvering og involvering fra ledere viktig, om ikke
avgjørende, for at kompetanseheving på fagarbeidernivå
skal skje i organisasjonen. Ut fra dette vil videre utvikling av Nordland fagskole HSOs tilbud, samt rekruttering til disse, være avhengig av et målrettet arbeid
i tjenestene for å synliggjøre kompetansebehov og
motivere de ansatte til kompetanseheving gjennom
Nordland Fagskole HSO sine utdanninger.

For at Nordland fagskole skal bli den foretrukne tilbyder
må den i større grad greie å spre kunnskap om de ulike
studietilbudene og om utdanningenes organisering.
Parallelt med dette må fagskolen samarbeid med
arbeidslivet om en tydeligere behovsbeskrivelse fra
arbeidsgiver, slik at kompetansehevingen utdanningene
gir er tilpasset behovene og passer inn i overordnede
kompetanseplaner. I intervjuene erkjenner informantene
at de har en jobb å gjøre i forhold til langsiktig kompetanseplanlegging.
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R9563- Samarbeid mellom kommuner og fagskoler.
Hva skal til for at fagskolene skal dekke kompetansebehov i kommunenes
helse/omsorg- og oppvekstsektor? Agenda Kaupang.

Praktisk anvendbar kompetanse?
Evaluering av desentralisert fagskoleutdanning innen rus.
Domben, P., Andreassen, M., Karoliussen, K.R.
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Vedlegg 2: forespørsel om deltakelse

Vedlegg 3: Intervjuguide

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SOM INFORMANT
I FOU-PROSJEKT VED NORDLAND FAGSKOLE
Bakgrunn og formål
Nordland fagskole har siden 2000 drevet fagskoleutdanninger innen helse, sosial og oppvekst.
Vi har i alle år hatt fokus på samhandling med kommuner og spesialisthelsetjeneste i fylket
med det formål å utvikle våre tilbud med utgangspunkt i tjenestene sine behov.
Vi opplever i et fylke som Nordland, med 41 kommuner og 3 lokale helseforetak, at det er utfordrende
å få til en kontinuitet i denne samhandlingen, samt at tilbakemeldingene fra tjenestene kan oppleves som
fragmenterte. I tillegg ser vi at rekrutteringen, spesielt i utdanningene som retter seg mot helse- og
omsorgstjenestene, er lavere enn det objektivt meldte behovet vi opplever å få fra tjenestene.
Vi har ut fra denne erfaringen nå igangsatt et FOU-prosjekt der formålet er å øke vår
kunnskap om hva som skal til for at vi på en bedre måte kan møte arbeidslivets behov, og
gjennom dette øke søkingen til våre utdanninger.

Forespørsel
I denne forbindelse ønsker vi å intervjue deg for å kunne få svar på noen av våre problemstillinger,
og vi håper at du har anledning til dette. Intervjuene er tenkt gjennomført digitalt og vil vare ca. 1- 1 time.
De tas opp på bånd. Vedlagt er intervjuguiden som vil bli brukt under intervjuet.

Intervjuguide
Takk for at du har sagt deg villig til delta i denne undersøkelsen. For at du skal kunne
forberede deg, har vi lagt ved noen hovedpunkter som vi ønsker å undersøke nærmere.
1. Har kommunen/sykehuset en kompetanseplan, og er fagskole ev. nevnt der?
2. Hva er behovet til kommunen/sykehuset når det gjelder fagskoleutdanning for
helsefagarbeidere/ufaglærte med realfag kompetanse vurdering?
3. Kan fagskolen tilrettelegge tilbudene best mulig for å rekruttere en større andel studenter?
4. Hva kan være årsaken til at søkertallet er lavt?
5. Hva kan gjøres bedre for å markedsføre Nordland fagskole?
6. Andre innspill om temaet

Hva skjer med innsamlet informasjonen?
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og legges fram slik at de ikke kan spores tilbake
til deltakerne eller kommuner. Deltakerne har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om dem.
Det betyr at all informasjon kun skal brukes slik som beskrevet over. Kun autorisert personell knyttet til
intervjuet vil ha adgang til opplysninger. Alle opplysninger slettes så snart undersøkelsen er avsluttet.
Dersom noen i etterkant av intervjuet ønsker å trekke seg kan de kreve at opplysninger om dem slettes,
med mindre opplysningene inngår i allerede gjennomførte analyse eller evt. publikasjoner
som omhandler fagskolen.

Frivillig deltakelse
Deltakelse i intervjuet er selvfølgelig helt frivillig. Alle som deltar, må underskrive en samtykkeerklæring.
Likevel kan deltakerne når som helst, trekke seg fra deltakelse. FOU-prosjektet ledes av Rita Solbakken
som har en delstilling ved Nordland fagskole. I tillegg består prosjektgruppen av våre to lærere som er lokalisert
i Bodø, Gøril Salomonsen og Pernille Høj Anvik. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om undersøkelsen
kan du kontakte undertegnede.

Mvh
Per Børre Seloter
Avdelingsleder
Nordland fagskole HSO
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Vedlegg 4: Dagsorden møte fagråd

DAGSORDEN MØTE FAGRÅD NORDLAND FAGSKOLE HSO 02.09.21
Møtested: Radisson Blu Hotel, Bodø
Møtetid: 10.15-15.30
Lunsj: 12.00
•

Velkommen og presentasjon av deltakerne

•

Presentasjon av årets tilbud og studenttall i Nordland fagskole, helse, sosial og oppvekst

•

Nordland fagskole HSO og fremtiden
– Nasjonal strategi for høyere yrkesfaglig utdanning, «Videre vekst og kvalitet»
– Oppsummering fra FOU-arbeidet så langt og veien videre

•

Arbeid i gruppe
– Fagskolens plass i lokal og regional kompetanseheving
▪ Kompetanseheving for fagarbeidere, hvem skal initiere dette og hvordan få til en
prosess fra planlegging til gjennomføring?
▪ Behov/dimensjonering (generelt)?
– Hvilke brukergrupper/pasientgrupper skal Nordland fagskole ha fokus på i sine utdanninger?
▪ Nasjonale føringer og lokale behov?
▪ Aktuelle utdanninger som dekker dette?
– Organisering/studiemodell
▪ Hva hemmer, og hva fremmer mulighet for gjennomføring hos enkeltindividet?
▪ Aktuelle endringer i dagens modell (nett og samlingsbasert)?
– Rekrutteringsmodeller
▪ Hva skal til for å øke rekrutteringen til høyere yrkesfaglig utdanning innen helse,
sosial og oppvekst i Nordland?
• Hva kan Nordland fagskole bidra med?
• Hva kan tjenestene (kommuner og spesialisthelsetjeneste) bidra med?
• Andre faktorer som påvirker dette?

Gruppene lager referat fra gruppearbeidet med utfyllende tekst som konkretiserer
innspillene slik at de kan brukes i den videre fagutviklingen.
Det er viktig at dere forbereder denne dagen med å diskutere og hente innspill fra
kollegaer og samarbeidspartnere som dere tar med inn i gruppearbeidene.
Kort om forfatterne
Rita Solbakken
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