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Behovet for flere lærlinger i Norge – et nasjonalt anliggende 

Vi viser til Oppdragsdokument 2013, punkt 10.7 Organisasjons- og lederutvikling, 
arbeidsgiverstrategi. I dette kapittel omtales krav og forventninger til lederutvikling, med særlig 
fokus på at ledere som står i første linje har ”nødvendig kompetanse og støtte for å ivareta sitt ansvar 
som leder.” Det pekes bl.a. på at helseforetakene skal ”bidra til å nå overordnede mål i 
”samfunnskontrakt for flere lærlingeplasser”. 
  
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord i 
styremøte, den 19. desember 2013. 
  
Innhold i denne sak gikk i hovedtrekk ut på:  
 
• Det anbefales å etablere et prosjekt med varighet over tre år, med det formål å øke kvaliteten på 

oppfølging av lærlinger under kontraktsperioden. 
• Oppfølgingen av lærlinger i Helse Nord standardiseres etter modell fra Nordlandssykehuset HF. 
• Det dannes et nettverk mellom helseforetakene i Helse Nord som skal bidra med 

kompetanseoverføring. 
• Det opprettes et samarbeidsforum med fylkeskommunene. 
• Det arbeides med å utvikle et utviklingstilbud for instruktører. 
 
I forbindelse med behandling av denne saken pekte styret på det store behovet for flere hjelpepleiere 
og annet personell for å opprettholde tjenestetilbudet. Styret er av den oppfatning at det er både et 
regionalt og et nasjonalt ansvar å rekruttere, utdanne og stabilisere arbeidskraften i omsorgssektoren. 
Styret i Helse Nord RHF ber derfor Helse- og omsorgsdepartementet om å ta et nasjonalt initiativ til 
dette arbeidet – i samarbeid med de regionale helseforetakene, kommunesektoren og andre aktuelle 
samarbeidspartnere. 
 
På regionalt hold jobber Helse Nord på flere områder, jf. styresak 153-2012. 
Helse Nord har på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til endring i nivå på antall lærlinger. Vi er i 
gang med utarbeidelse av kompetanseplan frem mot 2020, og vil i dette arbeidet utarbeide prognoser 
for behov og tiltaksplaner for nye fagarbeidere, sett i forhold til hvilke ambisjoner vi har for 
jobbglidning mellom yrkesgrupper.  
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Vi er kjent med prognosene for underdekning av fagarbeidere frem mot 2030. Vi tør likevel si at en 
økning av antall helsefagarbeidere som er antydet, ikke kan løses av spesialisthelsetjenesten alene. Vi 
kommer i tiden fremover til å innlede et samarbeid med høyskoler og universiteter som skal bidra til 
at læreplanene tilpasses de områder som vi mener bør styrkes. 
 
Vi mener at vårt 3-årige program for å forbedre oppfølgingen av lærlingene i helseforetaket er en 
viktig forutsetning for en god start for fremtidige fagarbeidere som utvikles i vår regi. 
 
Men det er et stort behov for et nasjonalt initiativ for å løfte dette behovet og bidra til gode løsninger 
i tett samarbeid med alle berørte parter. Her vil Helse Nord RHF gjerne bidra med vår kompetanse 
og våre erfaringer. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 

 
 
 
Hilde Rolandsen 
Eierdirektør 

 
 
 
 
Kopi til: 
Prosjektleder Strategisk kompetanseplan Helse Nord RHF Linn Gros  
Konst. seksjonsleder HR/Org Kenneth Lauritsen  
HR sjefer ved helseforetakene i Helse Nord  
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