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1. SAMMENDRAG 

Helse Nords regionale satsingsprosjekt på helsefaglærlinger kan på mange måter 
oppsummeres som en vellykket øvelse i regionalt forbedringsarbeid. Alle prosjektets 
delmål og effektmål er i stor grad innfridd. De fire prosjektstillingene som ble opprettet 
for å følge opp satsningen i foretakene, i tillegg til den regionale fagstillingen, gjøres nå 
om til faste stillinger. De fagansvarlige i prosjektet har bidratt med både kvalitetssikring 
og tett oppfølgning i relasjonen mellom opplæringskontor, videregående skoler, 
lærlinger, veiledere og foretakenes ledelse. Det har hele veien vært jobbet aktivt med å 
motivere, koordinere, tilrettelegge og ikke minst drive med holdningsskapende arbeid.  
 
Inntaket er økt i alle foretak, og tallene viser en dobling i antall lærlinger som er inne til 
oppfølgning til enhver tid, fra 27 i 2012 til 54 i 2016. Alle lærlinger har veileder, og 
stadig flere veiledere motiveres til å videreutvikle sin kompetanse gjennom ulike kurs 
og fagsamlinger. Gjennomføringsgraden av utdanningen som fører til fagbrev er på mer 
enn 80%, og fagprøver godkjennes med god margin. Systemer for oppfølgning og 
fagopplæring er gjennomarbeidet og fungerer som en solid ramme rundt ordningen. To 
av foretakene er i prosess med å starte opp internt flerfaglig opplæringskontor for 
helsefagene, mens de øvrige to har innarbeidet et tett og godt samarbeid med sine lokale 
opplæringskontor.  
 
Foretakene ser verdien i et regionalt samarbeid og ønsker dette arbeidet videreført i et 
fast regionalt fagnettverk for satsning på yrkesfaglig utdanning innen helsefag. 
Styringsgruppens deltakere (KTV og deltakere fra foretakenes ledelse), signaliserer også 
et ønske om å fortsette sin rolle som styringsgruppe for å kunne bidra til lokal 
forankring, også i det videre arbeidet. 
 
Rapporten som foreligger, kan innledningsvis tolkes som en oppsummering av hvordan 
lykkes i en regional satsning på helsefaglærlinger gjennom å regionalt samkjøre og 
beslutte felles systemer og prosesser. Her er det viktig å nyansere litt, og erkjenne at de 
resultatene som vises til kommer som følge av langsiktig arbeid i mange ledd.  
 
Styret i Helse Nord la i starten gode rammer for dette arbeidet og den regionale 
koordineringen har fungert bra. I praksis er det de faste prosjektansatte i foretakene 
som har vært «tett på», tatt den nødvendige telefonen for å løse opp «floker», og sørget 
for tett oppfølgning som har gjort dette mulig. Utfordringene er sammensatte. 
Lærlingene er unge og har behov for å lære både et fag og arbeidslivet spilleregler 
gjennom gode rollemodeller. Avdelinger har presset økonomi og begrensede ressurser. 
Helsepersonell har generelt mye å gjøre, og har et stort ansvar for pasientsikkerhet og 
god pleie. Veiledere trenger både tiltro og faglig støtte for å kunne yte god veiledning og 
fagopplæring i praksis. Det er mange aktører som skal fungere sammen. Får man til 
dette samspillet er resultatet ofte at lærlingene anses som verdifulle ressurser, et ekstra 
par hender som bidrar både faglig, kapasitetsmessig, samt også gir læring tilbake til 
øvrige ansatte. Det er små marginer for at dette skal gå bra. Det er stadig tilfeller hvor 
dette samspillet rundt lærlingene ikke fungerer, og da må de fagansvarlige i foretaket ta 
tak og ordne opp. Mye av innsatsen i prosjektet er mellommenneskelig relasjonsbygging 
som er vanskelig å dokumentere, men har likevel vært en viktig suksessfaktor for å 
lykkes.  
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Framskrivinger i regional bemanningsmodell for Helse Nord (RBM) viser en 
demografisk utvikling som gir et økt behov for helsefagarbeidere innen de neste fem til 
ti år. De samme framskrivingene viser også en høy grad av ekstern turnover hvor mange 
hjelpepleiere kommer til å slutte eller pensjonere seg. I tillegg vet vi at 
hjelpepleier/helsefagarbeiderstillinger ofte gjøres om til andre stillingstyper når en 
ansatt slutter, uten av vi har funnet noen gode forklaringer på hvorfor, eller om dette er 
en ønsket utvikling. En rask gjennomgang av hvor mange av våre tidligere lærlinger som 
i dag er ansatt i våre sykehus, viser at bare to av ti (ca. 20 %) ansettes etter fullført 
fagbrev og da i hovedsak i deltidsstillinger. Med bakgrunn i dette er prosjektgruppen 
noe tilbakeholden med å konkludere med at satsningen har vært vellykket, utover at 
man har bidratt til å fylle oppdragene i samhandlingsreformen og samfunnskontrakt for 
flere lærlinger. 
 
Skal tilgangen på kvalifiserte helsefagarbeidere samsvare med Helse Nords framtidige 
kompetansebehov, må foretakene forpliktes til å vurdere det faktiske behovet for 
helsefagarbeidere framover, og på et slikt grunnlag utarbeide langsiktige strategiske 
planer for rekruttering av denne kompetansen. Herunder også vurdere oppgavedeling 
tilknyttet helsefagarbeidere. 
 

2. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 

Bakgrunn for satsingsprosjekt på helsefaglærlinger er forarbeider i Strategisk 
kompetanseplan fase 1 og Prosjektplan for Strategisk kompetanseplan fase 2, som angir 
helsefagarbeidere (inklusive hjelpepleiere og omsorgsarbeidere) som en yrkesgruppe 
med særlige rekrutteringsutfordringer. Utredning om helsefagarbeidere i sykehus ble 
laget som grunnlag for Styresak 153-2012: Organisering av lærlinger i Helse Nord, hvor 
styret i Helse Nord fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Utredning om helsefagarbeidere i sykehus til 
orientering.  
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør gjennomføre de foreslåtte endringene i 
tråd med oppsummeringen i saksfremlegget. Styret understreker nødvendigheten 
av at det etableres systemer for å gjennomføre lærlingperioden på en måte som 
sikrer at flest mulig lærlinger gjennomfører lærlingetiden og oppnår fagbrev.  

 
3. Styret i Helse Nord RHF ber om at det utarbeides en sluttrapport som legges frem 

for styret, når prosjektet er gjennomført, forslagsvis i slutten av 2015.  
 
Oppdragsdokument 2013 fra Helse Nord RHF til foretakene fremmet i punkt 10.7.1, 
tredje bombepunkt følgende bestilling; Helseforetakene skal bidra til å nå overordnet mål 
i Samfunnskontrakt for flere læreplasser, herunder sikre flere lærlingeplasser både i egen 
virksomhet og gjennom å stille krav til leverandører. 
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Samfunnskontrakt for flere læreplasser hadde tre resultatmål som partene i arbeidslivet 
samlet skulle søke å nå innen 2015: 
 

1. Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst. I 2015 i forhold til nivået ved 
utgangen av 2011. 

2. Øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev. 
3. Øke andelen lærlinger som fullfører og består med fag- eller svennebrev. 

 
Satsingsprosjekt på helsefaglærlinger ble opprettet som en oppfølgning av disse 
føringene. Se prosjektmandat (vedlegg 7.1) for mer info om prosjektets målsettinger og 
organisering.  
 

2.1. Endringer i prosjektmandat underveis 

Eierdirektør i Helse Nord, Hilde Rolandsen, har vært prosjekteier. Første vedtatte 
mandat hadde prosjektet varighet fra 2013 til 2015. Da det tok tid å få på plass de 
fagansvarlige i foretakene ble ny prosjektperiode fra 2014 til og med 2016 tatt inn i et 
nytt mandat. 
 
Styringsgruppen har vært ledet av HR-sjef i Helse Nord, Knut Langeland. Styrings-
gruppen var ved første oppstart i 2013 underlagt det regionale HR-sjefsmøte. Dette viste 
seg raskt å ikke fungere, da det faglige ansvaret var noe ulikt fordelt i foretakene. Det 
nye mandatet inneholdt derfor forslag til ny styringsgruppe, sammensatt av ledere med 
linjeansvar på tvers av HR og faglinjen. Denne endringen har fungert bra. I løpet av 
prosjektet har konsernverneombud (KVO) Trine Hansen sluttet. KVO ble etter avklaring 
med regionalt samarbeidsmøte ikke erstattet da konserntillitsvalgt (KTV) fra LO Kari 
Sandnes har ivaretatt både KTV/KVO representasjonen i prosjektet. Styringsgruppen 
har hatt 2-3 møter per år gjennomført på telefon/Skype. 
 
Prosjektgruppen har siden første oppstart i 2013 vært ledet av rådgiver ved Helse Nord, 
Anita Mentzoni-Einarsen, i tett samarbeid med regional prosjektstøtte fra 
Nordlandssykehusets Veronica Jacobsen.  
 
Det tok litt tid før alle prosjektdeltakerne var ansatt og på plass i prosjektets 
prosjektgruppe. KTV Ann-Mari Jenssen og Anne Ingeborg Pedersen 
Helgelandssykehuset har vært stabile ressurser fra oppstart. Lill Ann Jordan fra UNN, 
var på plass fra januar 2014. Deltakelse fra Finnmarkssykehuset har hatt et par 
utskiftinger. Dette stabiliserte seg da Grethe Ernø Johansen kom på plass i løpet av april 
2015. Prosjektgruppen har hatt 4-5 fysiske arbeidsmøter i året. Flere av de fysiske 
møtene har vært lagt til de ulike foretakenes lokasjoner, i kombinasjon med 
gjennomføring av lokale fagdager. Det er i tillegg gjennomført en rekke telefon/Skype 
møter for statusgjennomgang og erfaringsutveksling. Se vedlagt prosjektmandat 
(vedlegg 7.1) for prosjektets formelle organisasjonskart.  
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3. PROSJEKTETS LEVERANSER  

3.1. Oppnåelse av prosjektets hovedmål 

Prosjektgruppen har siden oppstart jobbet målrettet med å utarbeide, iverksette og 
evaluere tiltak for å styrke det regionale samarbeidet om rekruttering, faglig 
oppfølgning og gjennomføring av lærlingeordningen i Helse Nord. Hovedmålet har hele 
veien vært å sikre at tilgangen på kvalifiserte helsefagarbeidere samsvarer med Helse 
Nords framtidige kompetansebehov.  
 
Ved prosjektstart var det generelt lite kunnskap om verdien av å ha lærlinger i 
helsearbeiderfaget i foretakene. Lærlingeordningen var ikke satt i system, og det var 
nokså varierende og uklare rammevilkår og ansvarsfordeling for oppfølgningen av 
lærlinger som ble ansatt. Konsekvensen var lave søkertall, utfordringer med motivere 
avdelinger til å ta imot lærlinger, og flere steder også uønsket frafall underveis i 
lærlingeløpet. Det å få på plass lokale ressurser til å følge opp jobben med å kartlegge, 
kvalitetssikre- og ikke minst jobbe aktivt med omdømmebygging var et viktig fokus til å 
begynne med. 
 
Nå som prosjektet skal avsluttes er Helse Nords lærlingeordning for helsefaglærlinger 
nøye gjennomgått og satt i system ved alle foretak. De fleste rutiner og 
oppfølgingssystem er kvalitetssikret og regionalt samkjørte, men noe er også løst litt 
forskjellig for å imøtekomme foretakenes ulike behov og forutsetninger. Gjennom årlige 
skolebesøk er sykehusenes lærlingeordning blitt bedre kjent og innarbeidet i regionens 
videregående skoler. Foretakene er godt representert ved ulike yrkesmesser og 
rekrutteringsdager i hele regionen, og det er nå langt flere kvalifiserte kandidater som 
søker seg lærlingeplass ved foretakene. Lærlingene har fått en fast dedikert resurs som 
følger de opp gjennom hele løpet og som de kan kontakte direkte ved behov for 
avklaringer. Veiledere og faglig ansvarlige følges også tettere opp, og gis nødvendig 
faglig og administrativ støtte. Internt i foretakene er nå lederlinjen bedre kjent med 
lærlingeordningen, og stadig nye avdelinger ser verdien av å ha helsefaglærling.  
 
Prosjektet har også fått en del nasjonal oppmerksomhet, og har vært presentert ved 
ulike nasjonale konferanser og fagdager. Dette har gitt økt oppmerksomhet på Helse 
Nords lærlingeordning også i øvrige regioner, og det kommer stadig flere henvendelser 
hvor andre aktører etterspør eksempler på tiltak fra Helse Nord. Spekter, 
fylkeskommuner, opplæringskontor, KS og fagorganisasjonene har vært involvert 
underveis, og utgjør et viktig eksternt nettverk for denne satsningen. Oppsummert har 
prosjektet lyktes med å øke både inntak, gjennomføringsgrad og kvalitet på 
lærlingeordningen i foretakene. 
 
Viktige suksesskriterier har vært et kontinuerlig fokus på regionalt forbedringsarbeid, 
kombinert med målrettet kommunikasjon. Jevnlige møtepunkter og godt samarbeid 
mellom prosjektgruppens medlemmer på tvers av foretakene, samt at møtene har vært 
avholdt ved alle de fire foretakene har også vært en viktig forutsetning. Gruppens 
sammensetning har bestått av personer med bred kompetanse. Konserntillitsvalgtes 
deltakelse oppleves positivt i den forstand at det har tilført gruppen konstruktive 
tilbakemeldinger, og vært en ambassadør for prosjektet via sitt kontaktnett. 
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3.2. Oppnåelse av prosjektets delmål 

For å støtte opp under prosjektets hovedmål ble fem ulike delmål formulert. 

Delmål 1- Opprette prosjektstillinger med regionalt og lokalt fagansvar  

Regional fagansvarlig for lærlinger i Helse Nord 

I prosjektperioden 2014 – 2016 har Nordlandssykehuset ansatt Veronica Jacobsen i en 
50 % stilling som fagansvarlig for helsefaglærlinger i tillegg til en 50 % stilling med 
regionalt fagansvar for satsingsprosjektet i Helse Nord. Hele stillingen har vært 
finansiert av Helse Nord RHF. Stillingen har hatt et overordnet veiledningsansvar for de 
fagansvarlige for helsefaglærlinger i de øvrige foretakene, i tillegg til å være 
prosjektstøtte for det regionale prosjektet. 

Fagansvarlige for helsefaglærlinger i helseforetakene 

Ved oppstart av prosjektet var det kun Nordlandssykehuset som hadde ansatt en faglig 
ansvarlig i 50 % stilling for å følge opp arbeidet med helsefaglærlinger.  
 
Alle foretakene har i løpet av prosjektperioden 2014 – 2016 opprettet 3-årige 50 % 
prosjektstillinger som fagansvarlige for helsefagarbeiderlærlinger. UNN har ansatt Lill 
Ann Jordan, Helgelandssykehuset Anne-Ingeborg Pedersen, og Finnmarkssykehuset 
Grethe Ernø Johansen. Stillingene har vært finansiert av Helse Nord RHF.  De 
fagansvarlige for helsefaglærlingene har tatt en aktiv rolle i eget foretak i forhold til å 
veilede instruktører/veiledere, ha et tett samarbeid med aktuelle opplæringskontor i 
tillegg til å bidra som deltakere i prosjektgruppen til dette regionale prosjektet. 
 
Ved prosjektslutt er alle foretakene i prosess med å gjøre om disse prosjektstillingene til 
faste stillinger i minimum 50 %. 
 
Delmål 2 - Utarbeide planer for kommunikasjon og rekruttering 

Kommunikasjonsplan om lærlingeordningen i Helse Nord 

I 2014 ble det i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen ved Helse Nord RHF 
gjennomført en interessentanalyse og utarbeidet en kommunikasjonsplan for dette 
prosjektet. Den ferdige kommunikasjonsplanen (vedlegg 7.6) har bidratt til å sikre god 
kommunikasjon og forankring av lærlingeordningen både internt mot lederlinjen i 
sykehusene, og eksternt ut mot andre sentrale aktører. Tiltak gjennomført etter denne 
planen er blant annet utvikling av egne intranett og internettsider (vedlegg 7.11), med 
en kombinasjon av felles og lokalt spesifikk info om lærlingeordningen i Helse Nord og 
eget foretak. Et annet resultat var at det ble utarbeidet håndbøker for veileder, faglig 
ledere, enhetsledere/avdelingsleder og lærlinger som også er tilgjengeliggjort på disse 
intranettsidene (vedlegg 7.11). 

Rekrutteringsplan helsefagarbeiderlærlinger i Helse Nord 

Prosjektet har også utarbeide en årsplan for hvordan rekruttering og oppfølgning av 
lærlinger til helsefagarbeiderfaget kan styrkes både for de som er medlemmer av 
opplæringskontor og de som har gått over til å bli selvstendige opplæringsbedrifter 
(vedlegg 7.9). 
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Delmål 3 - Utarbeide system for kvalitetssikring 

System for kvalitetssikring av lærlingeordningen 

For å sikre at flest mulig lærlinger gjennomfører lærlingetiden og oppnår fagbrev har 
alle systemer for oppfølgning av lærlinger vært gjennomgått, dokumentert og utbedret. 
Håndboken (vedlegg 7.10) er en del av dette arbeidet. I tillegg er det utarbeidet en 
statuskartlegging (vedlegg 7.2) hvor regionalt fagansvarlig i samarbeid med de 
fagansvarlige i foretakene har laget en oversikt over status og måloppnåelse i de ulike 
foretakene ved oppstart og avslutning av prosjektet. 

Studietilbud for helsefaginstruktører i Helse Nord 

Som ledd i kvalitetssikringen har eksisterende tilbud til veiledere/instruktører vært 
kartlagt og evaluert. Modell fra Stavanger Universitetssykehus (SUS) ble kartlagt ved at 
de to regionale prosjektansvarlige gjennomførte en studietur til dette foretaket i 
påvente av å få på plass de øvrige prosjektdeltakerne (vedlegg 7.3). Opplegget i SUS er 
en spesialutviklet universitetsutdanning med 15 studiepoeng. Konseptet fra SUS ble 
diskutert med de øvrige prosjektdeltakerne underveis i prosjektet for å vurdere om 
dette var noe man skulle utvikle også i Helse Nord. Konklusjonen ble at den beste 
løsningen nå er å ikke utvikle en felles regional universitetsutdanning for disse 
instruktørene. Behovet er noe ulikt og en foretaksvis tilpassing ble her den beste 
løsningen. Nordlandssykehuset har utviklet et eget todelt veilederkurs som er under 
utprøving og evaluering. De øvrige foretakene gjennomfører fagdager (vedlegg 7.7) med 
ulike tilpassede tema for sine veiledere i tillegg til et tilbud om å delta på 
fylkeskommunale veilederkurs som også er en del av opplæringskontorenes tilbud. 
 
Delmål 4 - Etablere løpende samarbeidsforum 

Samarbeidsforum med fylkeskommunale aktører 

Prosjektet har også jobbet med nettverksbygging og etablere et tett samarbeid med 
både fylkeskommunene, KS, Fagforbundet, Delta, Spekter, Vgs. og representanter fra 
andre regioner. Resultatet har vært en tett og god dialog om gjennomføring og 
videreutvikling av utdanningen av helsefagarbeidere både regionalt og nasjonalt. Ved 
gjennomføring av fagdager i regi av prosjektet har disse aktørene både vært invitert og 
vist stor interesse i å delta (vedlegg 7.7 og 7.4).  

Regionalt forvaltningsforum 

Erfaringsutvekslingen og det faglige utviklingsarbeidet i et regionalt fellesskap har vært 
en viktig suksessfaktor som alle foretakene har signalisert at de ønsker videreført. Nå 
som prosjektet skal overføres til drift anbefales derfor en videreføring av det regionale 
samarbeidet i et fast regionalt fagnettverk for satsning på helsefaglærlinger. Forslag til 
fremtidig forvaltning omtales i kapittel 6. 
 
Delmål 5 - Evaluere og utarbeide sluttrapport til Styret i Helse Nord 
Prosjektgruppen og styringsgruppen har i fellesskap bidratt til å få på plass sluttrapport 
som nå legges fram for styret i Helse Nord RHF.  
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3.3. Oppnåelse av prosjektets effektmål 

Følgende effektmål er grunnlag for evalueringen av prosjektets måloppnåelse: 
1. Faglig utvikling i regionalt nettverk med fagansvarlig i alle HF 
2. En økning av antall lærlingeplasser på 40 % fra 2013-2016 
3. En markedsføring som rekrutterer tilstrekkelig kvalifiserte lærlinger 
4. Tilstrekkelig med kompetente instruktører 
5. Minimum 75 % fullførte fagbrev 
6. Et system som sikrer god oppfølging og gjennomføring 
7. Et godt samarbeidsnettverk med fylkeskommune, kommunene, 

opplæringskontorene og skolene i regionen. 

 

Effektmål 1 - Faste fagansvarlige til oppfølgning av lærlingeordningen 
Alle foretakene har i løpet av prosjektperioden ansatt fagansvarlige som har ivaretatt 
lokal oppfølgning i tillegg til å delta i det regionale nettverket. I nettverket har det vært 
jobbet godt med motivasjon, faglig utvikling, erfaringsoverføring, samt informasjon og 
omdømmearbeid. Det faglige nettverket har hatt en bredt sammensatt kompetanse og 
har samarbeidet godt. 
 
Effektmål 2 - Øke antall lærlingeplasser med 40 % fra 2012 nivå i hvert HF 
Med utgangspunkt i styringsmål for lærlinger i oppdragsdokument 2012 (OD) skulle 
prosjektet bidra til en økning på 40 % i løpet av prosjektperioden.  
 
Styringsmålene i OD 2012 
 

Foretak Helsefag 
Finnmarkssykehuset 2 
UNN 8 
Helgelandssykehuset  4 
Nordlandssykehuset 8 
Totalt 22 

(Utdrag helsefag styringsmål OD 2012) 
 
For å kunne si noe om dette målet ble nådd har prosjektgruppen laget en kartlegging av 
inntak, frafall og fullførte fagbrev i prosjektperioden (vedlegg 7.5). Med utgangspunkt i 
styringsmål fra 2012, sett opp mot inntakstall fra 2016, så har prosjektet samlet 
oppnådd en økning på inntak av helsefaglærlinger med ca. 32%. 
 
Måltall OD 2012 - Prosentvis økning inntak per foretak fra 2012 -2016            

Foretak 2012 2013 2014 2015 2016 
Endring 
antall 

Endring 
%         

FINNMARKSSYKEHUSET HF 2 4 3 6 6 4 200 %         
UNN HF 8 0 1 7 7 -1 -13 %         
HELGELANDSSYKEHUSET HF 4 2 4 6 5 1 25 %         
NORDLANDSSYKEHUSET HF 8 8 9 11 11 3 38 %         
TOTALT I HELSE NORD 22 14 17 30 29 7 32 %         
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Det er viktig å ta med i denne beregningen at foretakene i 2012 ikke hadde et inntak som 
samsvarte med bestillingen i OD. Det faktiske inntak og endringer med prosjektet vises i 
følgende tabell: 
 
Faktisk prosentvis økning inntak per foretak fra 2012 -2016             

Foretak 2012 2013 2014 2015 2016 
Endring 
antall 

Endring 
%         

FINNMARKSSYKEHUSET HF 6 4 3 6 6 0 0 %          
UNN HF 1 0 1 7 7 6 600 %          
HELGELANDSSYKEHUSET HF 5 2 4 6 5 0 0 %          
NORDLANDSSYKEHUSET HF 6 8 9 11 11 5 83 %          
TOTALT I HELSE NORD 18 14 17 30 29 11 61 %          

 
Kommentarer til disse to tabellene sett i sammenheng 
 
 Finnmarkssykehuset hadde måltall på 2, men tok inn 6 i 2012. Foretaket hadde en 

nedgang i starten av prosjektet, men er nå tilbake til utgangspunktet som er 200 % 
høyere enn måltall 2012. 

 
 UNN hadde måltall på 8, tok inn 1 i 2012. Har gradvis bygget opp lærlingeordning fra 

bunnen av. Skulle hatt et inntak på 11 i 2016 for å oppnå tilnærmet 40% økning med 
prosjektet.  I praksis har likevel UNN hatt en økning på tilnærmet 600% i 
prosjektperioden over 3 år. 

 
 Helgelandssykehuset hadde måltall på 4, tok inn 5 i 2012. Har et vekselvis inntak 

på 4 og 6 annet hvert år for å oppnå økning på tilnærmet 40 %. Skulle hatt et inntak 
på 4 i 2016, men har økt med 1 ekstra. 

 
 Nordlandsykehuset hadde måltall på 8, tok inn 6 i 2012. Har nå et inntak på 11 som 

er tilnærmet 40% økning med prosjektet. 
 
 Samlet for Helse Nord var måltall på 22, tok inn 18 i 2012. Har nå et samlet inntak 

på 29 som tilsvarer 32 % økning. Skulle hatt et inntak på 31 for å oppnå en samlet 
økning på tilnærmet 40%. Mangler 2 lærlinger fra å nå målet på 40%.  

 
I praksis er dette egentlig for små tall til at prosentvis endring er en god måte å vise 
økningen på. Måloppnåelsen kommer best fram ved å bruke de faktiske inntakstallene 
hvor økningen har vært fra 18 til 29 fra 2012-2016.  
Ser man i tillegg på hvor mange lærlinger totalt sett (1. og 2.årslærlinger) som har vært 
ansatt samtidig, kommer det fram at foretakene i praksis har doblet antallet lærlinger i 
helsearbeiderfaget fra 27 til 54. 
 
Foretak 2012 2013 2014 2015 2016     
FINNMARKSSYKEHUSET HF 8 8 6 8 11          
UNN HF 1 0 1 7 12          
HELGELANDSSYKEHUSET HF 8 7 6 9 11          
NORDLANDSSYKEHUSET HF 10 11 16 19 20          
TOTALT I HELSE NORD 27 26 29 43 54          
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Effektmål 3 - Rekruttering av lærlinger 
Alle foretakene har jobbet aktivt med rekruttering. Skolebesøk, deltakelse på 
yrkesmesser, omvisning og oppfølgning av elever i praksis på vg2-nivå, deltakelse på 
yrkesmesser og yrkeskonkurranser er noen av tiltakene foretakene har jobbet med. Se 
vedlegg 7.2. 
 

Effektmål 4 - Tilstrekkelig antall veiledere og instruktører 
Alle foretakene har satt i gang tiltak for å kartlegge kapasitet på veiledere og mulige 
tiltak for å rekruttere flere, i tillegg til kompetansehevende tiltak. Se vedlegg 7.2. 
 

Effektmål 5 - Gjennomføringsgrad fagbrev 
Gjennomføringsgraden på utdanning som fører til fagbrev er samlet på over 80 %.  
Se vedlegg 7.2 og vedlegg 7.5. 
 

Effektmål 6 - Forbedre kvalitet på lærlingeordningen 
Dette er det tiltakspunktet som har vært jobbet mest aktivt med i prosjektet. Eksempler 
på tiltak er (vedlegg 7.2): 
 Rullerende årsplaner for oppfølgning av helsefaglærlinger 
 Fagseminar i alle HF i 2015 og 2016 
 Kartlagt og videreutviklet instruktørkurs/veilederkompetanse 
 Utarbeidet utdanningsprogram for veiledere 
 Kvalitetssikret at kompetansemål i læreplan blir ivaretatt gjennom læretiden 

(opplæringsbok, elektronisk plattform, fagsamlinger, utarbeidet periodeplan, 
underveisvurdering av kompetansemål, mm) 

 Utarbeidet håndbøker for lærlinger, veiledere og fagansvarlige avdelingsledere 
 
Et annet fokusområde for å sikre kvaliteten på ordningen har vært å tilpasse 
organiseringen i eget foretak. Her har det vært en todelt løsning. 
 
 Overgang fra opplæringskontor til selvstendig lærebedrift 
Ved Nordlandsykehuset og Finnmarkssykehuset har det i prosjektperioden skjedd 
endringer. Begge har gått ut av opplæringskontorene og blir selvstendige lærebedrifter. 
Dette innebærer at Fylkeskommunen har gitt foretakene godkjenning og at foretakene i 
sterkere grad selv må påse at kravene i Opplæringslova følges. Samtidig går hele 
opplæringstilskuddet fra Fylkeskommunen uavkortet til foretaket. De foretakene som er 
selvstendig lærebedrift har selv ansvar for de oppgavene som opplæringskontoret gjør. 
De foretakene som er selvstendig lærebedrifter er selv ansvarlig for de oppgaver som 
opplæringskontorene bistår sine medlemsbedrifter med. Finnmarkssykehuset og 
Nordlandssykehuset ønsker å samle helsefaglige lærlinger under samme «kontor», slik 
at man kan bruke ressursene på tvers av lærefagene både når det gjelder rekruttering, 
omdømmebygging, tilsettelser, oppfølging av kontrakter og kunnskapsbygging både for 
lærlinger, veiledere og faglig ledere.    
 
 Opplæringskontorets rolle i forhold til Helgelandssykehuset og UNN 
Helgelandssykehuset og UNN er tilknyttet ulike opplæringskontor, men mye av det som 
er opplæringskontorenes funksjon er felles og derfor samlet som eget avsnitt. 
Helgelandssykehuset har avtale med Opplæringskontoret Midt Helgeland (OMH), mens 
UNN er medeier i Opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms (KomOpp) 
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Opplæringskontoret fungerer som bindeledd mellom utdanningsetaten i aktuelle fylke 
og helseforetaket.  Opplæringskontoret samarbeider og bistår helseforetakene på mange 
områder: 
 Rekrutering i form av skolebesøk og deltakelse på ulike utdanningsmesser 
 Formidling av søkere til utlyste læreplasser 
 Organisatorisk og administrativt arbeid tilknyttet lærekontrakter ved at de tegner 

lærekontrakt med lærlingene og følger opp med tanke på endring av disse 
 Arrangerer oppstartsamling for nye lærlinger og deres veiledere og faglig ledere 
 Samarbeider direkte med faglig ledere/veiledere på enhetene om oppfølging av den 

enkelte lærling med oppgave å påser at lærlingen får opplæring i henhold til 
læreplanen 

o Har opplæring for veiledere og faglig ledere.  
o Dette gjelder både rollen som veileder og faglig leder, men også i forhold til 

pedagogisk plattform som benyttes av lærlingen i læretiden. 
o Opplæringskontoret arrangerer og kjører kurs for veiledere og faglig ledere 

etter avtale med Troms Fylkeskommune/Nordland Fylkeskommune. Kurset 
er obligatorisk for faglig ledere. Veiledere oppfordres til å delta. I samarbeid 
med fagrådgiver bistår opplæringskontoret også med kompetanseheving av 
veiledere i UNN 

o Driver og eier av pedagogisk plattform. Det er ulike elektroniske verktøy i de 
to helseforetakene, men begge systemene fremmer systematisk jobb med 
dokumentasjon av praksis for lærlingene gjennom læretiden. 

 
Jevnlig arrangeres i tillegg tverrfaglig seminar for alle lærlinger, veiledere og faglig 
ledere opplæringskontoret samarbeider med. Her treffes lærlingene, veiledere og faglig 
ledere på tvers av de ulike yrkesfagene noe som anses å være positivt med tanke på å 
utveksle erfaringer. Samarbeidet mellom opplæringskontorene og foretakene har 
fungert bra og vil derfor videreføres når prosjektet går over i drift. 
 

Effektmål 7 - Kommunikasjon, samarbeid og nettverksbygging 
Interesseanalyse og kommunikasjonsplan er utarbeidet og (vedlegg 7.6) har blant annet 
resultert i: 
 Utarbeidet internett og intranettside (vedlegg 7.11) 
 Utarbeidet ulike presentasjoner og fagseminar om prosjektet 
 Opparbeidet et felles arkiv for bilder og presentasjonsmateriell 
 Flere nettverksmøter og nyttige kontakter etablert 
 Økt kjennskap og interesse for lærlingeordningen i Helse Nord 
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4. ØKONOMI 

Styret i Helse Nord RHF besluttet i styresak 153-2012 at det i prosjektperioden fra 2014 
– 2016 skulle gjøres en omfordeling av midlene som tidligere ble gitt som tilskudd pr. 
lærling, til å opprette 3-årlige prosjektstillinger for fagansvarlige i minimum 50 % 
stilling i alle HF. Dette ga en årlig økonomisk ramme på kr. 2,1 millioner, som ble fordelt 
med kr. 500.000,- til hvert HF. Kr. 100.000,- ble satt av til regional koordinering av 
møter og prosjektledelse.  
 
Nordlandssykehuset ble i tillegg gitt kr. 500 000 i årlig tilskudd til å ivareta 50 % 
regional funksjon i prosjektperioden. Det enkelte foretaks deltakelse i samarbeidet 
skulle dekkes av foretakene selv (gjennom denne tildeling/som del av ordningen). 

 
Denne økonomiske tilretteleggingen har vært en viktig forutsetning for den økte 
satsningen på lærlingeordning for helsefagarbeidere, og er i budsjett 2017 foreslått 
videreført som en fast ordning når prosjektet nå avsluttes. 

5. EVALUERING AV PROSJEKTET   
5.1.1. Suksessfaktorer 

Strategisk kompetanseplan utredet behov og la grunnlag for prosjektet med satsning på 
helsefaglærlinger. Dette bidro til at mandatet var tydelig og rammene som var lagt fra 
Helse Nord ga ett visst økonomisk handlingsrom. Ved at helseforetakene fikk 
økonomiske rammer til å kunne ansette faste dedikerte ressurspersoner til å følge opp 
gjennom hele prosjektperioden har det vært med på å sikre kontinuitet i arbeid for alle 
fire helseforetakene. 
 
Som følge av at det tok litt tid å få på plass alle deltakerne i prosjektgruppa ble det søkt 
om å utvide prosjektperioden, noe som ble innvilget. Prosjektets mandat krever 
kontinuerlig arbeid og innsats over flere år for å kunne vise til valide resultater. Ikke 
minst kreves tid for å få på plass gode prosesser med tanke på rekruttering av lærlinger, 
motivere avdelinger for å ansette lærlinger samt å etablerer gode systemer for 
oppfølging av lærlingene i avdelingene. 
 
Helse Nord sin tilstedeværelse gjennom hele prosjektperioden har medført at man har 
fått en regional overgripende koordinering. Det har sikret økt fokus og innsats i alle de 
fire helseforetakene. Forankring av prosjektet i styret i Helse Nord har vært sikret 
gjennom prosjektleders tilstedeværelse og deltakelse i prosjektgruppens arbeid 
gjennom hele prosjektperioden. 
 
For forankring i det enkelte foretaket har det vært jobbet aktivt med tanke på 
kommunikasjon og informasjon til ledere. Her har det vært noe felles informasjon 
gjeldende for alle foretakene, samt at det har vært rom for lokale tilpasninger. 
Styringsgruppens opprinnelige sammensetning ble tidlig evaluert og endret, noe som 
også har vært viktig med tanke på forankring i de enkelte foretakene. 
 
I starten av prosjektperioden dro to fra prosjektgruppa på studietur til Stavanger 
universitetssykehus ettersom de har et godt etablert system for lærlinger i 
helsearbeiderfaget. Det ble så arrangert felles oppstartsmøte og en innledende 
kartlegging av status i de enkelte helseforetakene. Dette ga bedre forståelse og respekt 



Helse Nord 

Sluttrapport – Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 2014-2016 

Side 16 av 100 

 

for de ulike kulturene i de fire helseforetakene. Dette dannet også grunnlag for det 
videre samarbeidet i prosjektgruppa med tanke på hvordan jobbe videre med felles 
regionale satsingsområder, samtidig med at det skulle være rom for tilpasninger til det 
enkelte foretak.   
 
Prosjektgruppens medlemmer har jobbet godt i egne foretak og hentet inspirasjon og 
lærdom hos hverandre. Viktige suksesskriterier har vært de jevnlige møtepunkter og det 
gode samarbeidet mellom prosjektgruppens medlemmer, samt at møtene har vært 
avholdt ved alle foretakene. Gruppens sammensetning har bestått av personer med bred 
kompetanse. Konserntillitsvalgtes deltakelse har vært positivt i den forstand at hun har 
bidratt med konstruktive tilbakemeldinger og vært en ambassadør for prosjektet 
gjennom sitt kontaktnett. 
 
Alle gruppens medlemmer har hatt stor interesse av å samarbeide på tvers av 
foretakene. Arbeidsprosessene har vært preget av erfaringsutveksling og deling av gode 
(og mindre gode) løsninger, samt evne til refleksjon, evaluering og justering av planlagte 
aktiviteter. God kjemi og gjensidig respekt for hverandre har ført til at det har vært stort 
rom for å diskutere ulikheter mellom de ulike foretakene. 

 
5.1.2. Viktige læringspunkter 

Gjennom prosjektet har det blitt økt fokus på lærlingene, veilederne, faglig 
ansvarlige/ledere i avdelingene og ledelsen i det enkelte foretaket.  
 
Dette har resultert i følgende: 
Lærlingene 
 Positivt omdømmebygging og bra for rekruttering når lærlinger blir godt fulgt opp, 

ivaretatt og verdsatt 
 Flere lærlinger på en avdeling gir godt læringsmiljø 
 Utprøving gjennom praksiselever på VG2 nivå gir klare forventninger til lærlingene 

og ryddige ansettelsesprosesser av lærlinger sorterer ut kompetente og motiverte 
medarbeidere 

 
Veilederne 
 Økt fokus på veilederrollen gir mer anerkjennelse, strukturert oppfølgning og 

trygghet i rollen 
 Kompetanseheving gjennom fagsamlinger og kurs 
 Har fått en fast resurs i eget foretak som følger opp i faste møtestrukturer, nettverk 

og direkte dialog 
 
Faglig ansvarlige/ledere i avdelingene 
 Har i økende grad sett behov for og verdi av å ha lærlinger  
 Tar ansvar for lærlinger i egen avdeling 
 Tilpasset bruk av lærlingene inn i gjeldende turnus slik at de både kan oppfylle 

læringsmål, og etter evne kan bidra til verdiskapning i drift av avdelingen (ingen skal 
gå på topp og heller ikke utnyttes) 

 
Ledelse i eget foretak 
 Økt fokus på satsning på lærlinger 
 Forankring av økonomi og hvor man skal ha lærlinger 
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6. FORSLAG TIL VIDERE OPPFØLGNING VED OVERGANG TIL DRIFT 

Oppsummert er erfaringen at regionalt samarbeid og erfaringsdeling, i kombinasjon 
med faste ressurser som følger opp lokalt bidrar til god måloppnåelse. Styrets regionale 
føring ved å øremerke midler til faste fagansansvarlige har vært en forutsetning for 
arbeidet, som anbefales omgjort til en fast ordning. I tillegg signaliserer alle foretakene 
at de ønsker en videreføring av det regionale fagnettverk for å sikre framtidig satsning 
på helsefaglærlinger. 
 
Man kan kanskje konkludere med at effektmålene er oppnådd og at prosjektet således 
har vært vellykket. Men en viktig erfaring fra dette prosjektet, er at det ikke er nok å øke 
rekruttering og gjennomføringsgrad av helsefaglærlinger på kort sikt, dersom man ikke 
evner å tilsette disse i faste fulle stillinger når lærlingene er ferdig fagutdannet. 
 
Analyser gjennomført så langt, viser at til tross for at avdelingene som har hatt lærlinger 
er veldig fornøyde med sine lærlinger og den kompetansen de etter hvert tilegner seg, så 
ansettes ikke disse når de er ferdige. Åtte av ti helsefaglærlinger med fagbrev fra Helse 
Nord er ikke å finne igjen som ansatte i sykehusene våre i dag. Det er positivt at 
sykehusene bidrar til å oppfylle samfunnskontrakten ved å bidra til å utdanne 
kompetente helsefagarbeidere til kommunene. Men flere kunne med fordel vært ansatt i 
våre foretak, både for å dekke vakter som ellers dekkes av ufaglærte assistenter, og for å 
erstatte en større andel eldre hjelpepleiere som nå avslutter sitt yrkesliv. 
 
Oversikter som tas ut av personalportalen viser at det er en kraftig nedgang i antall 
helsefagarbeidere (inkl. hjelpepleiere), samtidig med at antall sykepleiere og leger øker. 
Kartlegginger av hva som er det faktiske behovet for denne yrkesgruppen i framtiden 
bør gjennomføres som grunnlag for langsiktige rekrutteringsplaner. Det anbefales å se 
til Helse Vest som har vedtatt en regional føring på at helsefaglærlinger som fullfører 
fagbrev skal tilbys fast heltidsstilling i foretaket, da de mener dette er kompetanse de 
har bruk for i sine foretak. 
 
Behovet for helsefagarbeidere anbefales løftes til et strategisk nivå både regionalt og i 
foretakene for å sikre at fremtidig inntak av lærlinger samsvarer med fremtidig behov i 
tjenesten. Regional bemanningsmodell kan være et godt verktøy for å starte opp dette 
arbeidet. 
 
Det foreslås at Helse Nord i videre oppdragsdokument holder oppe forventningene om 
økte inntak av lærlinger, i tillegg til at det legges til rette for et kontinuerlig arbeid i 
videreføring av et regionalt nettverk for å heve kvalitet og gjennomføringsgrad.  
 
Aktuelle satsningsområder framover: 

 Bruke regional bemanningsmodell til scenarioutvikling og langsiktige 

bemanningsplaner for rekruttering av helsefagarbeidere i fulle stillinger. 

Herunder også vurdere oppgavegliding tilknyttet helsefagarbeidere  

 Videreutvikle e-læringskurs for lærlinger og veiledere 

 Utarbeide regional lærlingestrategi 

 Kontinuerlig kvalitetssikring av lærlingeordningen og videre nettverk  
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7. VEDLEGG 

7.1. Prosjektmandat 
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7.2. Status i helseforetakene før prosjektstart -og status ved 
prosjektslutt  

 
Helse Nord 

- Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 2013-2016 

 

 

         
 

 

Oversikt over status i helseforetakene 

før prosjektstart 

-og status ved prosjektslutt. 
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Før prosjektet (2011) / ved oppstart av prosjektet: 

Finnmarkssykehuset HF var medlem i opplæringskontor for offentlig sektor i Lakselv. Hvert 

sykehus hadde en kontaktperson mellom opplæringskontoret og innad i sykehusene. 

(Kirkenes: Inger Nordhus og Hammerfest: Vigdis Kvalnes). Opplæringskontoret tok ansvar for 

rekruttering, oppfølging av lærlingene via å ha ca. 2 møter årlig med lærlingene og 

avdelingene. Sykehusene hadde ingen brosjyrer eller annet profileringsutstyr for å bruke 

verken i forhold til rekruttering, oppstart eller underveis i læretiden. De brukte datasystemet 

OlkWeb igjennom opplæringskontorets opplæringsbok, som igjen ikke var skreddersydd til 

sykehus oppgaver eller sykehus drift. Det var få hjelpepleierne som var motivert til å være 

veiledere.  

 
Status 2011: 
Årlig inntak: 3 helsefaglærlinger 
Frafall: 1 
Beståtte fagprøver: 2 
Motiverte veiledere: Noen få 
Medlem i opplæringskontor: Ja 
 
Rekrutteringstiltak:  

 All rekruttering til helsearbeiderfaget skjedde via opplæringskontoret som reiste på 
skolebesøk.  

 Noen få elever var inne i praksis – her finnes det ikke noe oversikt over verken 
organisering eller antall. 

 
Med prosjektet (2013-2016): 
Da prosjektet var i gang hadde Finnmarkssykehuset utfordringer med å finne noen som 

kunne tiltre denne prosjektstillingen. Første person tiltrådde stillingen først okt-13. Etter en 

kort stund ble det ansatt en ny person, som også etter hvert sluttet. 1.april-2015 ble tredje 

person ansatt og da ble lærlingeordningen satt i ett system, der lærling, veiledere og faglige 

ledere jevnlig har kontakt med fagansvarlig. I 2016 ble de første lærekontraktene opprettet 

av Finnmarkssykehuset selv. 

 
Status 2015: 
Inntak: 6 helsefaglærlinger 
Frafall: 1  
Gjennomførte: 5 
Motiverte veiledere: Mange flere. Arbeidet til veilederne er satt i system, det er satt av tid 
til å øke veilederkompetansen. De får kompensert merarbeidet med fridager (lærlingen går 
inn i veileders turnus) og det er jevnlige møter med faglig ansvarlig.  
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Medlem av opplæringskontor: Nei. Fra og med 01.08.2016 er Finnmarkssykehuset 
selvstendig opplæringsbedrift (helsefag og ambulansefag). Fremtidsplan er å danne ett egent 
flerfaglig opplæringskontor innad i helseforetaket.  
 
Rekrutteringstiltak:  

 Informasjon på sykehusets internettside og intranettside 
 Informasjonsmateriell er produsert 
 Skolebesøk  
 Stand på yrkes/utdanningsmesser 
 Elever fra VG2 i praksis 
 Hospiteringsmuligheter 
 Tettere oppfølging både for lærlinger, veiledere og faglig leder  
 Jevnlige samarbeidsforum/ møter 

 
Finnmarkssykehuset har i dag organisert lærlingearbeidet gjennom en egen styringsgruppe. 
Her sitter 3 klinikksjefer og HR-sjefen. Og har en fast 70% ressurs ansatt. Denne ivaretar det 
administrative arbeidet for alle lærlinger som er tilknyttet Finnmarkssykehuset.  
 
Organisert under: HR 
 

Vurdering av oppnåelse effektmål ved Finnmarkssykehuset: 
 
1. Faglig utvikling i regionalt nettverk med fagansvarlige i alle HF.  

Det har vært en faglig utvikling i erfaringsoverføring i nettverket. Kompetanse og 
erfaring er delt og diskutert. 

 
2. En økning av antall lærlingeplasser på 40 % fra 2013 – 2016 

I Finnmarkssykehuset har antall lærlingeplasser økt sammen med inntaket av 
lærlinger. I 2016 er det nå 7 helsefagarbeiderlærling plasser mot tidligere 4.  

 
3. En markedsføring som rekrutter tilstrekkelig kvalifiserte lærlinger 

Det har vært en tettere dialog med videregående skole samt besøk og prat med 
elevene, dette sammen med å være til stede på utdanningsmessene i fylket.  

 
4. Tilstrekkelig med kompetente instruktører 

Økt verdsetting og fokus på veiledere gir mer motiverte veiledere, samt større lyst til 
å være veileder. De er gitt økt kompetanse gjennom fagdager og dialog. Det har vært 
dialogmøter med veiledere slik at veien gås sammen med dem og det legges til rette 
for deres behov, Samt at de nå får en kompensasjon i form av fridager.  

 
5. Minimum 75 % fullførte fagbrev 

Litt tidlig å se, men de som har vært oppe i prosjektperioden har bestått. 
 
6. Et system som sikrer god oppfølgning og gjennomføring 

Det er samtidig laget en håndbok for veiledere mm. Vi har laget et års hjul som sier 
noe om hva som skal gjøres når.  
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7. Et godt samarbeidsnettverk med fylkeskommunene, kommunene, 
opplæringskontorene og skolene i regionen. 
Det har vært avholdt felles møte med fylkeskommunen. Finnmarkssykehuset har 
hospiteringsavtaler med Sør-Varanger Kommune og Hammerfest Kommune, samt at 
vi har hospitanter fra flere av kommunene.  

 
 

Før prosjektet (2011) / ved oppstart av prosjektet: 
UNN ansatte lærlinger i helsearbeiderfaget da ordningen var ny i 2008. Som følge av flere 
endringer i utdanningsmodellen - fra hjelpepleier til omsorgsarbeider, for så å bli 
helsefagarbeider i 2006 - hadde avdelingsledere i UNN i 2008 liten eller ingen kunnskap til 
innholdet i faget eller kjennskap om lærlingeordningen. Tilbakemeldinger var at den nye 
ordningen var krevende. Lærlingene skulle ansettes i UNN, og var ikke lenger tilknyttet den 
videregående skole i form av veksling mellom skole og praksissted. Dette medførte det mer 
ansvar for ledere, både når det gjaldt faglig oppfølging og ivaretakelse av personalansvar. 
Det ble samtidig gitt uttrykk for at klinikkene trengte helselepersonell, men med høyere 
kompetanse enn fagbrev i helsearbeiderfaget. Som resultat av dette ble det i styreledersak 
103/09 gitt anbefalinger om å ikke ansette nye lærlinger i helsearbeiderfaget før UNNs 
bemannings- og kompetansebehov var grundig utredet.  
 
Status 2011: 
Årlig inntak: 0 
Frafall: 0 
Beståtte fagbrev: 0 
Antall motiverte veiledere: Usikkert 
Medlem av opplæringskontor: Ja 
Rekruttering: 

 Opplæringskontoret formidler søkere 

 
Klinikkene/avdelingene i UNN har de senere årene vært gjennom store omorganiseringer. 
Mye av behandlingen endres fra døgn- til dagbehandling. D de pasientene som er 
inneliggende i sykehuset har i stor grad behov for spesialisert behandling. Som følge av dette 
har det i enkelte avdelinger vært en endring av stillinger fra 
hjelpepleier/helsefagarbeiderstillinger til sykepleierstillinger. Dette har medført en 
opplevelse av utfasing av hjelpepleiere/helsefagarbeidere blant denne yrkesgruppen.  
For hjelpepleiere/helsefagarbeidere i UNN er det få hele stillinger og mange av de 
hjelpepleierne som er ansatt nærmer seg pensjonsalder. Ut fra dette er det utfordrende å 
finne aktuelle veiledere på enhetene/avdelingene.  
 
Før prosjektets start i 2013 var UNN medlem i Opplæringskontor for offentlig sektor i Troms 
(KomOpp). Dette ved at UNN hadde en etablert ordning for lærlinger i ambulansefaget.  
 
Med prosjektet (2013-2016) 
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Som følge av prosjektet Lærlingetrategi i Helse Nord – satsning på helsefaglærlinger 2014-
2016 ble fagrådgiver ansatt i Klinisk utdanningsavdeling, Kvalitet- og utviklingssenteret 
hvorav 50% av stillingen er tilknyttet prosjektet. Resursen som ble ansatt som fagrådgiver 
kom fra jobb som rådgiver i KomOpp og var dermed godt kjent med på hvordan 
opplæringskontoret jobber innad i bedriftene med tanke på oppfølging av lærlinger. Med sin 
bakgrunn som sykepleier i UNN hadde hun også god kjennskap til sykehusets organisering.  
Med tanke på UNNs tidligere erfaringer med lærlinger i helsearbeiderfaget var det viktig å 
bruke tid i starten av prosjektet til å kartlegge hvilke klinikker/avdelinger det var reelle 
muligheter til å lykkes med implementering av lærlingeordningen i, samt jobbe med å få 
økonomisk forankring slik at det kunne la seg gjøre for avdelingene å ansette lærling/er. Det 
var også viktig å sikre lederforankring og at ledere på ulike nivå i organisasjonen var godt 
informert om ordningen. De avdelingene som hadde ansatte hjelpepleiere/helsefagarbeider, 
og som så behovet for denne yrkesgruppen i sin klinikk/avdeling, ble vurdert som aktuelle 
avdelinger for ansettelse av lærlinger. (Se kartlegging – Skjema for kartlegging av UNN HF) 
Noe av Nordlandssykehusets modell ble tatt i bruk i staren. Det ble også innhentet 
informasjon fra andre universitetssykehus det var naturlig for UNN å sammenligne seg med; 
Stavanger universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, Oslo universitetssykehus 
med flere. Etter kartleggingen velger UNN i 2014 å ta inn elever i faget Prosjekt til 
fordypning. Dette med tanke på å ansette lærlinger høsten 2015.  
 
UNN er medlem i KomOpp og hadde gode erfaringer tilknyttet lærlingeordningen i 
ambulansefaget. Det var derfor naturlig å utvide samarbeidet med opplæringskontoret og da 
med tanke på satsningen på helsefaglærlinger i UNN.  
 
Våren 2015 kom det på plass en sentralfinansiert ordning med tanke på lønn for lærlingene i 
helsearbeiderfaget. Klinikkene/avdelingene fikk dermed ikke økonomiske belastninger som 
følge av ansettelse av lærlingene. Dette medførte at det var flere klinikker som ønsket å 
ansette lærlinger i sine avdelinger. Høsten 2015 ble det ansatt syv lærlinger i 
helsearbeiderfaget fordelt på fem ulike klinikker.  
 
Status 2015: 
Inntak 2015: 7 helsefaglærlinger 
Frafall: 2 stk. 
Gjennomfører: 5 stk. 
Kvalifiserte veiledere: Alle veiledere har autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider.   
Flere har gått veilederkurs i regi av Troms fylkeskommune, ett kurs som er obligatorisk for 
faglig ledere. Alle faglig leder i UNN er godkjente faglig ledere. 
Medlem i opplæringskontor: Ja.  
Rekrutteringstiltak:  

 Elever i praksis fra Vg2 

 Igjennom opplæringskontoret blir UNN presentert på yrkes/utdanningsmesser, samt 

skolebesøk 

 Informasjon på sykehusets internettside og intranettside 
 Hospiteringsordning (Tatt imot lærling fra Finnmarkssykehuset som hospitant) 

 
System for kvalitetssikring  

 Fagrådgiver bistår avdelingslederne i ansettelsesprosessen 
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 Informasjonsmateriell er produsert 
 Fagrådgiver arrangerer jevnlige samarbeidsforum/møter for veiledere og faglig 

ledere 
 Fagrådgiver har veilednings- og kontrollerfunksjon for veileder og faglig ledere for å 

sikre at UNN ivaretar lovpålagte og organisatoriske oppgaver tilknyttet oppfølging av 
lærlingene 

 
Organisert under: Klinisk utdanningsavdeling ved Kvalitets- og utviklingssenteret 
 
Vurdering av oppnåelse effektmål ved UNN HF: 
 
1. Faglig utvikling i regionalt nettverk med fagansvarlige i alle HF 

Som følge av prosjektet ble fagrådgiver ansatt i Klinisk utdanningsavdeling, Kvalitet- 
og utviklingssenteret hvorav 50% av stillingen er tilknyttet prosjektet. 

 
2. En økning av antall lærlingeplasser på 40 % fra 2013 – 2016 

UNN ansatte lærlinger i helsearbeiderfaget da ordningen var ny i 2008. Som følge av 
flere endringer i utdanningsmodellen - fra hjelpepleier til omsorgsarbeider, for så å 
bli helsefagarbeider i 2006 - hadde avdelingsledere i UNN i 2008 liten eller ingen 
kunnskap til innholdet i faget eller kjennskap om lærlingeordningen. 
Tilbakemeldinger var at den nye ordningen var krevende. Lærlingene skulle ansettes i 
UNN, og var ikke lenger tilknyttet den videregående skole i form av veksling mellom 
skole og praksissted. Dette medførte det mer ansvar for ledere, både når det gjaldt 
faglig oppfølging og ivaretakelse av personalansvar. Det ble samtidig gitt uttrykk for 
at klinikkene trengte helselepersonell, men med høyere kompetanse enn fagbrev i 
helsearbeiderfaget. Som resultat av dette ble det i styreledersak 103/09 gitt 
anbefalinger om å ikke ansette nye lærlinger i helsearbeiderfaget før UNNs 
bemannings- og kompetansebehov var grundig utredet. 

 
Ved oppstart av prosjektet hadde UNN ikke ansatt lærlinger i helsearbeiderfaget. 
Høsten 2014 ble det ansatt en lærling, mens det høsten 2015 ble ansatt 7. Ytterligere 
7 nye lærlinger ble ansatt høsten 2016. To av de som ble ansatt høsten 2015 har 
sluttet, en på grunn av sykdom som ikke er forenelig med utdanning som 
helsefagarbeider og en som følge av feilvalg. Ved prosjektslutt har UNN ansatt 12 
lærlinger i helsearbeiderfaget.  

 
Våren 2015 kom det på plass en sentralfinansiert ordning med tanke på lønn for 
lærlingene i helsearbeiderfaget. Klinikkene/avdelingene fikk dermed ikke økonomisk 
belastninger som følge av ansettelse av lærlingene. Dette medførte at det var flere 
klinikker som ønsket å ansette lærlinger i sine avdelinger. 

 
3. En markedsføring som rekrutter tilstrekkelig kvalifiserte lærlinger 

UNN er medlem i opplæringskontor hvorav markedsføring for å rekruttere 
kvalifiserte lærlinger er en av oppgavene de bistår UNN med. Dessverre er det 
gjennomgående utfordringer med hensyn til høyt fravær og ikke beståtte fag, samt til 
dels svake karakterer i de yrkesrettede fagene som gjør at antallet kvalifiserte søkere 
er begrenset. 
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4. Tilstrekkelig med kompetente instruktører 

Alle veiledere i UNN har autorisasjon som hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Gjennom 
Troms fylkeskommune får veiledere tilbud om kurs for faglig ledere og veiledere. Alle 
som var nye veiledere høsten 2015 har gjennomført kurset. Plan er at også nye 
veiledere for lærlinger ansatt i 2016 gjennomfører kurset. I tillegg til kurset fra Troms 
fylkeskommune skal opplæringskontoret i samarbeid med fagrådgiver i UNN 
arrangere kurs høsten 2016 for lærlingene og deres veiledere med fokus på 
veiledning som metode.  

 
5. Minimum 75 % fullførte fagbrev 

Lærlingen som ble ansatt i 2014 besto sin fagprøve og har fullført sin læretid i UNN. 
Lærlingene som ble ansatt i 2015 og 2016 skal ikke avlegge sin fagprøve før etter 
prosjektets slutt.  

 
6. Et system som sikrer god oppfølgning og gjennomføring 

Som følge av prosjektet ble det i løpet av første halvdel av prosjektperioden 
utarbeidet Håndbok for veiledere og ledere og tilbakemeldinger er at dette har 
vært/og er et godt redskap for de som jobber med lærlingene. Faste møter mellom 
veiledere, faglig ledere og fagrådgiver er etablert, i tillegg til at veiledere/faglig ledere 
tar kontakt med fagrådgiver ved behov. Lærlingene jobber med å knytte teori og 
praksis sammen via jevnlig innlevering av refleksjonsnotat tilknyttet kompetansemål i 
læreplanen, samt jevnlig øving med tanke på fagprøven. Det er utarbeidet plan for 
dette for lærlingene som følges opp av veiledere, faglig ledere og fagrådgiver. For å 
sikre underveisvurdering støtter fagrådgiver opp om anbefalinger til faglig 
leder/veileder gitt fra opplæringskontoret med tanke på å får satt veiledning i 
system. Når det gjelder underveisvurdering som er lovpålagt å dokumentere 
(halvårsevaluering) brukes eget skjema til dette.  
 
Tilknyttet oppstarten av nye lærlinger får nye veiledere hver høsten tilbud om å være 
med på oppstarts samling som arrangeres i samarbeid mellom fagrådgiver i UNN og 
opplæringskontoret. Det gis her en kort innføring i rettigheter og plikter arbeidsgiver 
og arbeidstaker har, samt opplæring i Fronter som er pedagogisk verktøy som skal 
brukes for innlevering av oppgaver og evaluering av lærlingen gjennom læretiden.  
 
Ved at UNN er medlem i opplæringskontor har opplæringskontoret tiltak rettet mot 
bedrift og lærling for å sikre god oppfølging og gjennomføring. Her kan nevnes 
jevnlige møter i læretiden med lærling, veileder og faglig leder og det arrangeres 
fagsamling hvert 2. år med aktuelle tema tilknyttet ungdom og fagopplæring. 
Opplæringskontoret har en etablert pedagogisk plattform (Fronter) som ivaretar 
innlevering av skriftlig arbeid gjennom læretiden. 

 
7. Et godt samarbeidsnettverk med fylkeskommunene, kommunene, 

opplæringskontorene og skolene i regionen 
Opplæringskontoret fungerer som bindeledd mellom utdanningsetaten i Troms 
fylkeskommune og helseforetaket. Gjennom representasjon i opplæringskontorets 
styre er det sikret godt samarbeid mellom opplæringskontoret og helseforetaket.  
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God kjennskap til opplæringskontoret i Tromsø kommune medfører at det er kort vei 
med tanke på samarbeid på tvers av sektorene for å ivaretar lærlinger i 
helsearbeiderfaget. 

 
Elever ved videregående skoler, Vg2 – nivå, oppfordres til å søke praksisplass i UNN 
med tanke på rekrutering for ansettelse til læreplasser i helsearbeiderfaget. 

 
Det er via nettsidene til UNN lagt ut informasjon om lærlingeordningen i UNN 
tilknyttet lærlinger i helsearbeiderfaget. 

 

 

 
 

Før prosjektet (2011) / ved oppstart av prosjektet: 

Helgelandsykehuset ble godkjent som lærebedrift i helsearbeiderfaget i 2008 
Helgelandssykehuset ble medlemsbedrift i Opplæringskontoret i Midt Helgeland, OMH, i 
Mosjøen i 2008. Faglige ledere og instruktører/veiledere startet kursing i regi av Nordland 
fylkeskommune høsten 2008. Sykepleiefaglig rådgiver ved sykehusenheten i Sandessjøen 
hadde koordineringsansvar mellom sykehusenhetene og opplæringskontoret. Det ble tilsatt 
helsefagarbeiderlærlinger ved sengepostene ved alle tre sykehusenhetene; Mosjøen, Mo i 
Rana og Sandessjøen, høsten 2008. Høsten 2009 ble det tilsatt nye helsefaglærlinger i 
sykehuset og det var da totalt 10 helsefagarbeiderlærlinger i Helgelandssykehuset. 
Sommeren 2010 tok de første helsefagarbeiderlærlinger i Helgelandssykehuset fagprøven. 
Høsten 2010 førte budsjettkutt til at antall lærlingeplasser ble redusert fra totalt 10 til 8 
plasser. 
 

Status 2011: 

Årlig inntak: 4(6) helsefaglærlinger 

Frafall: 0  

Beståtte fagprøver: 6 stk. 

Antall motiverte veiledere: minst en på hver sengepost.  

Medlem i opplæringskontor: Ja 

Rekrutteringstiltak:  

 Praksisplass til V2 elever 

 Deltok i nasjonalt satsingsprosjekt (Bli helsefagarbeider) fra 2008-2011. Patrulje i 

samarbeid med vertskommunen til sykehusenhetene i Mo i Rana, Sandessjøen og 

Mosjøen.  

 Tett kontakt med utdanningsinstitusjoner i samarbeid med opplæringskontoret 

 Stand på yrkes- og utdanningsmesser alene eller sammen med opplæringskontoret 
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Med prosjektet (2013-2016) 

Ved oppstart av prosjektet Lærlingestrategi i Helse Nord – satsning på helsefaglærlinger 

2013-2016 ble det tilsatt rådgiver i fagavdelingen der 50 % av stillingen er tilknyttet 

prosjektet. Ved prosjektstart hadde Helgelandssykehuset etablert rutiner for å rekruttere, 

ansette og følge opp lærlinger. Rutinene var utarbeidet i nært samarbeid med 

Opplæringskontoret Midt Helgeland, OMH. Opplæringskontoret Midt Helgeland har ansvar 

for å ivareta systemansvaret for opplæring av helsefaglærlingene som har lærekontrakt i 

Helgelandssykehuset. Opplæringskontoret Midt Helgeland OMH og sykehuset har diskutert 

muligheten av å samarbeide ved skolebesøk i Helgelandsregionen, totalt 5 VG. skoler. Det vil 

bli arbeidet videre med et slikt samarbeidsprosjekt. 

 

Helgelandssykehuset deltar på jobbmesser i vertskommunen til sykehusenhetene og har 

fokus på rekruttering til alle helsefagutdanninger vi har behov for. Her vil jeg fremheve at 

satsingsprosjektet har medvirket til økt kunnskap om og fokus på behov for 

helsefagarbeidere i fremtiden.  

 Opplæringskontoret samarbeider med de fagansvarlige/ veileder på sengeposten om 
oppfølging av lærlingene 

 Samarbeidet mellom OMH og Helgelandssykehuset har fungert godt 
 Flere veileder og fagansvarlige har deltatt på opplæring i regi av Nordland 

fylkeskommune i prosjektperioden 
 Det har vært arrangert en fagdag i prosjektperioden 
 Økning i antall læreplasser økt med 27 % i prosjektperioden 
 Det er høy gjennomføringsgrad på fullførte fagbrev 
 Helseforetaket er attraktiv som lærebedrift og det har positive ringvirkninger 
 Utfordringene nå er å kunne tilby lærlingen jobb i større stillingsandeler etter endt 

læretid. Det er fortsatt en trend at hjelpepleierstillingen omgjøres til 
sykepleierstilling eller annen høyskoleutdanning ved ledighet i stilling. 

 
Status 2015: 
Årlig inntak: 6 helsefaglærlinger 

Frafall: 2 stk. (Her har vi tatt inn 1 erstatter, som går opp til fagprøve høsten 2016) 

Gjennomfører: 9 stk. 

Kvalifiserte veiledere: Flere på hver sengepost har gått instruktører/veiledere har 

gjennomført kurs i regi av Nordland Fylkeskommune 

Medlem i opplæringskontor: ja.  

Faglig rådgiver deltar som ressursperson ved utvelgelse og intervju til lærlingeplassene hvis 

avdelingsleder ønsker det. 

Rekrutteringstiltak: 

 Praksisplass til VG 2 elever 

 Tett kontakt med utdanningsinstitusjoner i samarbeid med opplæringskontoret 

 Fagansvarlig deltar på yrkes- og utdanningsmesser alene eller sammen med 

opplæringskontoret 

 Jevnlig dialog med avdelingslederne på sengepostene der det blir gitt informasjon om 

prosjektet og betydningen av å beholde helefagarbeideren i sykehuset i fremtiden 

 Informasjon på intranett 
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Organisert under: Fagavdelingen 

 

Helgelandssykehuset HF 
1. Faglig utvikling i regionalt nettverk med fagansvarlige i alle HF 

Helgelandssykehuset har tatt inn helsefagarbeiderlærlinger siden 2008. Før oppstart 
av prosjektet var det sykepleiefaglig rådgivere ved sykehusenheten i Sandessjøen 
som ivaretok koordineringsansvaret mellom sykehusenhetene og OMH. Etter 
prosjektets start har lokal fagansvarlig kunne støtte seg til nettverket i helse Nord. I 
nettverket har det vært jobbet godt med motivasjon, faglig oppdatering, system, 
informasjon og omdømme.  
 

2. En økning av antall lærlingeplasser på 40 % fra 2013 – 2016 
Antall læreplasser har økt med 27 % i prosjektperioden. 
 

3. En markedsføring som rekrutter tilstrekkelig kvalifiserte lærlinger 
I samarbeid med OMH har Helgelandssykehuset fått kvalifiserte søkere til 
lærlingestillingene ved sykehusenhetene. Helseforetaket er attraktiv som lærebedrift 
og det har positive ringvirkninger 
 

4. Tilstrekkelig med kompetente instruktører 
Veileder og fagansvarlige har deltatt på opplæring i regi av Nordland fylkeskommune 
i prosjektperioden. 
 

5. Minimum 75 % fullførte fagbrev  
Det er høy gjennomføringsgrad på fullførte fagbrev. 
 

6. Et system som sikrer god oppfølgning og gjennomføring  
OMH ivaretar systemansvaret for opplæring av helsefaglærlingene som har 
lærekontrakt i Helgelandssykehuset. Samarbeidet mellom OMH og veileder har 
fungert godt. 
 

7.  Et godt samarbeidsnettverk med fylkeskommunene, kommunene, 
opplæringskontorene og skolene i regionen  
OMH fungerer som et bindeledd mellom skolen og lærebedriften. OMH og sykehuset 
har samarbeidet ved skolebesøk. Helgelandssykehuset deltar på jobbmesser i byene 
sykehusenhetene er lokalisert. Opplæringskontoret samarbeider med de 
fagansvarlige/ veileder på sengeposten om oppfølging av lærlingene. 
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Før prosjektet (2011) / ved oppstart av prosjektet: 

Nordlandssykehuset HF hadde jobbet systematisk siden 2010 med lærlingeordningen, blant 

annet ved å ansette en fagansvarlig innad i foretaket som hadde med rekruttering og 

oppfølging. Fagansvarlig hadde tett kontakt mellom lærlingen, veilederne, enhetslederne, 

skolene og opplæringskontoret. Sykehuset hadde allerede utmerket seg på yrkes-

konkurranser og rekrutteringsgrunnlaget var bra. Nordlandssykehuset hadde laget 

opplæringsbok som var skreddersydd via opplæringskontorets elektroniske system, samt at 

opplæringen var satt i ett system. Utfordringene var at mye av oppfølgingsarbeidet ble gjort 

av både opplæringskontoret og av fagansvarlig innad i sykehuset. I tillegg var det produsert 

en del brosjyremateriale om det å være helsefaglærling i Nordlandssykehuset. 

 

Status 2011: 

Årlig inntak: 6 helsefaglærlinger 

Frafall: 2 stk. 

Beståtte fagprøver: 4 stk. 

Antall motiverte veiledere: Noen få 

Medlem i opplæringskontor: Ja 

Rekrutteringstiltak:  

 Skolebesøk 

 Var med på Nasjonalt satsingsprosjekt (Aksjon helsefagarbeider og Bli 

helsefagarbeider) fra 2006-2016. Patrulje i samarbeid med Bodø kommune som 

besøker alle 10 klassinger i Bodø, Vg1 helsefag og Vg2 Helsearbeiderfag. 

 Informativ informasjonsmateriell om hvordan det var å være helsefaglærling i 

foretaket 

 Omvisning av Vg1 og Vg2 elever i sykehuset i Bodø (somatikk) 

 Tett kontakt med utdanningsinstitusjoner 

 Tett oppfølging av elever i praksis på VG2 

 Stand på yrkes- og utdanningsmesser via opplæringskontoret 

 Hospiteringsmuligheter for lærlinger 

 

Med prosjektet (2013-2016): 

Med prosjektet fikk Nordlandssykehuset et regional ansvar. Det ble laget permer til alle 

fagansvarlige i de andre helseforetakene i Helse Nord med informasjon om hvordan 

Nordlandssykehuset hadde bygget opp sin lærlingeordning for helsefaglærlingene. 

Det ble gjennomført en studietur til Stavanger Universitetssykehus (SUS) for å se på hvordan 

de hadde organisert lærlingeordningen, og hvordan de hadde lyktes.  

Innad i Nordlandssykehuset ble det gjennomført informasjonsmøter ang. prosjektet, 

kartlegginger hvor det kunne være mulig å øke antallet lærlinger og hvilke avdelinger det 

kunne være aktuelt å ta inn helsefaglærlinger for første gang. 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR87LWycrOAhUBWSwKHWcqCJoQjRwIBw&url=https://nordlandssykehuset.no/om-oss/media&bvm=bv.129759880,d.bGg&psig=AFQjCNEiDMdxlbiSkcjg9wF32ORA-I6pLw&ust=1471596322085176
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I denne perioden lå opplæringskontoret nede. Dermed overtok fagansvarlig ansvaret for den 

jobben som opplæringskontoret egentlig hadde. Dette pågikk i ca. 1 år. I denne perioden 

innså Nordlandssykehuset at det kunne være fornuftig å på sikt jobbe mot å bli en 

selvstendig opplæringsbedrift, med det fulle ansvaret for helsefaglærlingene. 

Omstillinger – og omorganiseringer på avdelingene, ombygging- og nybygging av sykehus var 

store utfordringer. Samt at økonomien rundt lærlingene ikke var forankret. 

I 2015 valgte Nordlandssykehuset å gå ut av opplæringskontoret, å bli selvstendig 

lærebedrift for helsefaglærlingene. Noe som medførte at fagansvarlig kunne bygge om 

ordningen og ha fullstendig oversikt. Dette medførte også til en økonomisk gevinst, som 

igjen kunne brukes til å øke kompetansen til både veilederne og lærlingene.  

 

HR-Kunnskapsbygging og rekruttering har så vidt startet planleggingen av å få dannet et 

flerfaglig opplæringskontor innad i helseforetaket. Dette på bakgrunn av at man har sett 

viktigheten med samarbeid, tett oppfølging og den økonomiske gevinsten.  Pr. i dag har 

Nordlandssykehuset lærlinger i flere fag inne. Ambulansefag, helsearbeiderfaget og mest 

sannsynlig portørfaget fra 2017.  

 

Nå har Nordlandssykehuset et system som sikrer oss faglig sterke helsefaglærlinger, 

opplæringen er satt i et system og fagansvarlig har fagsamling/ fagdag sammen med alle 

lærlingene hver 3 mnd. I tillegg har HR-kunnskapsbygging og rekruttering utviklet et 

utdanningsprogram for veilederne som er inndelt i del 1 og del 2. Målet for utdanningen er å 

bidra til pedagogisk kompetanse hos veilederne både for helse- og ambulansefagarbeiderne. 

Dette vil også bli et tilbud for lærlingeveilederne innenfor portørfaget. Det gir incentiv for å 

påta seg veilederoppdrag, status og bidrar til trygghet i veiledersituasjoner. I tillegg gir det 

erfaringsutveksling i møte med andre veiledere. Utdanningsprogrammet skal evalueres etter 

at Del 2 blir gjennomført til høsten 2016.  

 

Med prosjektet har også enheter som ikke hadde lærlinger fra før, sett behovet for 

rekrutteringsmuligheter i fremtiden. Eks: Føde/barselavdelingen og Barneavdelingen.  

Utfordringer med fysisk plassmangel på enhetene under ombygging av NLSH Bodø, samt 

nedskjæringer av stillinger er fortsatt stor.  

 

Nordlandssykehuset har på tross for en velorganisert lærlingeordning ikke lyktes med å 

ansette ferdigutdannede helsefaglærlinger i faststilling tidligere. De har blitt brukt til 

vikariater og ekstravakter. Dette har blitt satt litt mer fokus på med prosjektet, i form av at 

fagansvarlig har oppfordret enhetene til å se ressursen og nytten av å ansette lærlingen i 

faste stillinger for de forsvinner ut til kommunene. For første gang siden Nordlandssykehuset 

tok imot sin første lærling i 2008, ble i mai 2016 en lærling ansatt i 50% faststilling på 

kirurgisk avdeling på NLSH Lofoten. 
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Status 2015: 

Årlig inntak: 11 helsefaglærlinger 

Frafall: 2 stk. (Her har vi tatt inn 1 erstatter, som går opp til fagprøve høsten 2016) 

Gjennomfører: 9 stk. 

Antall motiverte veiledere: Mange flere. (12 veiledere for helsefaglærlinger gjennomførte 

Del 1 av utdanningsprogrammet for veiledere. Del 2 gjennomføres høsten 2016). 

Medlem i opplæringskontor: Nei. Er selvstendig lærebedrift. Planlegger å danne et flerfaglig 

opplæringskontor innad i NLSH i 2017. 

 

Rekrutteringstiltak: 

 Fagansvarlig er årlig på skolebesøk på videregående nivå for å informere om 

lærlingeordningen til NLSH 

 Samarbeider fortsatt med Bodø kommune i form at «Bodø patruljen» reiser på 

skolebesøk til alle 10 klassinger, Vg1 Helse og oppvekst og Vg2 helsearbeiderfaget. 

Patruljen består av fagansvarlig på NLSH, en helsefaglærling fra kommune og en fra 

NLSH, samt en kommuneansatt hjelpepleier. 

 Produsert informativ informasjonsmateriell om hvordan det var å være 

helsefaglærling i foretaket 

 Omvisning av Vg1 og Vg2 elever i sykehuset i Bodø (somatikk) 

 Tett kontakt med utdanningsinstitusjoner – samarbeidsavtaler! 

 Tett oppfølging av elever i praksis på VG2 

 NLSH har egen stand på yrkes- og utdanningsmesser, der også helsefaglærlinger 

bidrar. 

 Hospiteringsmuligheter for lærlinger ved behov eller egent ønske i forhold til 

kompetansemåloppnåelse.  

 Informasjon på sykehusets internettside og intranettside 
 Informasjonsmateriell er produsert 
 Jevnlige samarbeidsforum/ møter 

 

Organisert under: HR-Kunnskapsbygging og rekruttering 

 

Effektmål Nordlandssykehuset: 

1. Faglig utvikling i regionalt nettverk med fagansvarlige i alle HF 

Nordlandssykehuset HF hadde allerede før prosjektstart opprettet en 50% 
stilling som hadde faglig ansvar for oppfølging av helsefaglærlingene, samt 
rekruttering og omdømmebygging rundt faget. Dermed fikk Nordlandssykehuset 
HF forespørsel om å påta seg 50% regionalt ansvar i prosjektet, slik at man kunne 
bruke av de erfaringene som vi allerede hadde, samt bruke deler av det som 
allerede var produsert av materiell til lærlingeordningen.  
 

2. En økning av antall lærlingeplasser på 40%  

Nordlandssykehuset HF skulle iht. OD 2012 ta inn 8 helsefaglærlinger, vi tok inn  
Med prosjektet har vi gradvis økt antall lærlingeplasser fra et årlig inntak på 8 til 
11. Utfordringene har vært at i prosjektperioden har det blitt bygget nytt sykehus 
i Vesterålen og renovering og nybygging av sykehuset i Bodø. Dette har medført 
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flere flytteprosesser i perioden, der avdelingene ikke har følt seg i stand til å ta 
inn nye lærlinger. Vurderingen har blitt begrunnet med at det ikke er heldig for 
en lærling å begynne læretiden sin når personalet er i en flytte og 
omstillingssituasjon. Det er også avdelingen/ enheter som har blitt sammenslått, 
noe som medfører færre sengeposter, ergo fysisk mindre plass. 
 
Nordlandssykehuset skal i 2016 ha inne totalt 22 helsefaglærlinger, men har inne 
20 pga. 2 frafall. Det ble foretatt en vurdering om man skulle erstatte frafallet, 
men pga. at det var en lærling som hadde forlengelse og en lærling sluttet rett før 
oppstart, ble det besluttet at man skulle avvente situasjonen. Har økt antallet 
lærlinger i henhold til måltallene i prosjektperioden. 
 

3. En markedsføring som rekrutterer tilstrekkelig kvalifiserte lærlinger 

Lærlingeordningen for helsefaglærlingene i Nordlandssykehuset var godt kjent 
allerede før prosjektstart. Dette grunnet aktiv omdømmebygging og 
rekrutteringstiltak som årlige skolebesøk på Vg.1 Helse og oppvekstfag, Vg2. 
Helsearbeiderfag, omvisning i NLSH for skoleklasser, stand på yrkesmesser i regi 
av opplæringskontoret OKIS. NLSH og Bodø kommune deltatt i Nasjonal satsning 
på rekruttering av helsefagarbeidere siden 2007-2016, der man reiser ut til alle 
10.klasser og videregående skoler for å informere om faget, lærlingeordningene 
og arbeidslivet som helsefagarbeider/ hjelpepleier.  NLSH har i tillegg vært 
initiativtakere sammen med KS og Bodø kommune for å arrangere 
yrkeskonkurranse (fylkesmesterskap) annen hvert år siden 2010. I forbindelse 
med fylkesmesterskap har NLSH vunnet både i 2010,2012 og 2014, og dermed 
fått deltatt i yrkes NM. Dette har vært med på å markedsføre lærlingeordningen 
og tydeliggjøre bredden i faget for helsefaglærlingene i NLSH. Både i 2014 og 
2016 ble fylkesmesterskapet arrangert i NLSH lokaler.  
 
I 2015 gikk NLSH ut av opplæringskontoret OKIS, og ble en selvstendig 
opplæringsbedrift. Dette medfører at vi selv kan ha full oversikt over oppfølging, 
faglig veiledning og kompetanseheving av både lærlingene og veilederne.  
Høsten 2016 starter vi med å kartlegge mulighetene for å danne et egent 
flerfaglig «opplæringskontor», der vi kan samle alle helsefaglige lærlinger 
(Ambulansefag, helsefag og Portørfag) og samle ressursene som jobber med 
lærlingene. Dette vil medføre kostnadsbesparelser, mindre sårbarhet og 
muligheten til felles kompetanseheving og kunnskapsbygging for lærlinger og 
veiledere. 
 
Med prosjektet- NLSH: 
 Lærlingeordningen er satt i system innad i NLSH, der vi sikrer oss tett oppfølging, faglig 

bredde og trivsel. 

 Tilsetning av lærlinger gjøres av lederne og fagansvarlig 

 Skreddersydd opplæringsbok m/ casebaserte oppgaver som sikrer teoretisk kunnskap 

knyttet til praksislære. 

 Felles fagdager hver 3. mnd. for lærlingene der de får felles og/eller individuell veiledning av 

fagansvarlig i NLSH. Dette medfører også et bedre læringsmiljø og vi sikrer oss at lærlingene 

får tid til å knytte teori til praksis. 

 Tett oppfølging og ivaretagelse av lærlingene gir positiv omdømmebygging for NLSH.  
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4. Tilstrekkelig kompetente instruktører 

 
Alle veiledere i NLSH har autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider. 
Nordland fylkeskommune arrangerer årlig instruktørkurs for veilederne. Dette er 
et kurs for alle yrkesfag som har lærlinger. Tilbakemeldinger fra veilederne i 
NLSH som har deltatt på dette kurset er at det er vanskelig for dem å 
sammenligne seg med fag som rørleggerfaget, elektrofaget etc. da vi jobber med 
mennesker. I tillegg var tilbakemeldingene fra veilederne at de savnet mer 
pedagogikk og hjelpemidler som de kunne bruke i veiledning av helsefag og 
ambulansefaglærlinger.   
 
Etter at NLSH fikk en fast ressurs i foretaket ga veilederne tilbakemelding om at 
de opplevde det tryggere å påta seg veilederrollen. Da har de en person som de 
kan søke hjelp/veiledning. Med prosjektet er det satt mer fokus på veilederrollen 
med kompetanseheving. I 2016 utviklet NLSH eget utdanningsprogram for 
lærlingeveieldere i NLSH. Dette er et tilbud for både Ambulansefag, helsefag og 
Portørfag.              

             Mål for utdanningen Del 1 – 2 dager og Del 2 – 1 dag.: 
o Bidra til pedagogisk kompetanse hos veiledere/ instruktører 

o Incentiv for å påta seg veilederoppdrag 

o Gi status og bidra til trygghet i veiledersituasjoner 

o Erfaringsutveksling i møte med andre veiledere/ instruktører. 

Problemstillinger som følge av prosjektet er at det er svært få veiledere å ta av. 
Med   prosjektet skal NLSH ha inne 22 helsefaglærlinger. Hver lærling har 1-2 
veiledere hver, ergo er det behov for minimum 22, helt 44 kvalifiserte veiledere 
til enhver tid. I og med at hjelpepleiergruppen er en utdøende rase, er NLSH nødt 
til å ansette helsefagarbeidere i fremtiden i større grad enn det som er gjort i 
senere år, å ikke omgjøre ledige hjelpepleier/ helsefagstillinger til 
sykepleierstillinger, hvis vi skal kunne fortsette å ta inn tilstrekkelig antall 
helsefaglærlinger. 

 
5. Minimum 75% fullførte fagbrev 

I 2014 hadde NLSH 3 fullførte fagbrev. (Inntak 2012 = 6 stk.)  
I 2015 hadde NLSH 6 fullførte fagbrev. (Inntak 2013 = 8 stk.) 
I 2016 hadde NLSH 10 fullførte fagbrev. (Inntak 2014 = 9 stk.)  
 

6. Et system som sikrer god oppfølging og gjennomføring 

 Håndbok til veilederne og lederne blir sendt ut i forkant av at de får lærling, slik 

at de kan være forberedt på hva som forventes av de.  

 NLSH har valgt å ha felles oppstarts dag på alle helsefaglærlingene, slik at vi 

sikrer at de får god informasjon om hva vi forventer av de, rettigheter, plikter og 

hvordan forløpet i lærlingeordningen er på NLSH.  

 Skreddersydd felles opplæringsbok som dekker alle 39 kompetansemålene i 

læreplan og sikrer sykehuset at det er samsvar mellom teori og praksis hos 

lærlingene. 

 Felles fagdag der alle lærlingene er samlet hver 3. mnd.  
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 Egen lukket Facebook til lærlingene og veilederne. Denne brukes til felles 

informasjon, motivasjon og som et sosialt nettverk. 

 Halvårsvurderinger minimum hver 6. mnd. Der både lærling, veileder(e) og 

fagansvarlig møtes – Laget egent skjema som brukes til dokumentasjon av møtet. 

 Det er utarbeidet et underveisvurderingsskjema – der lærlingen har oversikt 

over hvilke mål den skal igjennom, kriterier og kjennetegn på måloppnåelse. 

 Tett kontakt med enhetslederne og fagansvarlig 

 Tett kontakt med veilederne og fagansvarlig 

 Fagansvarlig har tett kontakt med lærlingene 

 Tett kontakt mellom bedrift og fylkeskommunen gir muligheten for tidlig 

formidling og tidlig oppmelding til fagprøve. 

 
7. Et godt samarbeidsnettverk med fylkeskommunene, kommunene, 

opplæringskontorene og skolene i regionen. 

 
NLSH har jevnlig kontakt med Nordland fylkeskommune, både i forhold til 
lærekontrakter, tilskudds oppfølging og oppmelding til fagprøver. 
 
NLSH har skrevet samarbeidsavtaler med de nærmeste Vg. skolene som 
medfører at vi sikrer god kontakt både i forhold til skolebesøk, omvisning i NLSH 
og praksisplasser for Vg.2 elever. 
 
NLSH får årlig tilbud om å bidra på karrieredagene og yrkesmessene med egen 
stand, som skolene arrangerer.  
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7.3. Studietur til Universitetssykehuset i Stavanger 21.08.13 

 

Stavanger universitet sykehus (SUS) tar inn 25 lærlinger pr. år.  
Ergo har de inne 50 lærlinger til enhver tid. 
I år (2013) tar de inn 27 lærlinger på grunn av økende ønsker om lærlinger fra avd. og 
økende søkermasse. 
 
Egent opplæringskontor på sykehuset: 
3 ansatte (100 % + 50 % + 50 % stillinger) + 1 fagsjef i stab med direktør. 
Lærlingtilskuddet får opplæringskontoret + avdelingene betaler lønn til lærlingene.  
(Se opplæringsloven) 
 
SUS har tett samarbeid mellom kommunene og sykehuset. De har regelmessig felles møte 
og samarbeider om ansettelse av nye lærlinger. 
Bruker samme mal for intervju av lærlingene, slik at det enkel kan trikses med lærlingene 
som er usikker om de ønsker sykehus eller kommune osv.  
(Vedlegg – intervju skjema) 
Sykehuset har førstevalg på sine søkere, og kommunen har første valg på sine! 
 
Oppstart av nye lærlinger: 
Lærlingene begynner i begynnelsen/ midten av august. 
De første 14 dagene har lærlingene” intro uke”. 
De to ukene består av hele dager, der lærlingene får bli kjent med hverandre, med 
fagansvarlige/ opplæringskontoret. 
  
Program som består av: 

 Orientering om det å være lærling på SUS. 
 Utdeling av opplæringsbok 
 Presentasjon av opplæringskontoret 
 Informasjonsfilm om Stavanger Universitetssykehus 
 ID-kort, tildeling av garderobe og evt. parkeringskort 
 Organisering av SUS 
 Taushetsløftet – sosiale medier 
 Hvor finner vi hva på SUS – Ta på gode sko 
 Hva forventes av deg som lærling på SUS 
 ” Å være lærling på psykiatrisk avdeling” 
 ” Å være lærling på somatisk avdeling” 
 ” Stoffkartotek” – dvs. – øving på å finne garderobe, klær, avdeling og lignende. I 

tillegg brukes en tom avd. til å vise hvor alt utstyr er og hva det brukes til. 
 Smitte og skylleroms arbeid 
 Personalkontoret snakker om kles koder, arbeids reglement og fravær 
 Kosthold, mata og dietter. Lærlingene jobber i mat-buffeen på avdelingene 2-3 dager 

+ er på avdelingen og blir kjent. 
 Brannvern og sikkerhet 
 Hygiene –” kvalitetskampanje, hygiene”,” hygienehåndboka”, Intranett 
 GAT, turnus – hvordan finner vi frem, kode, passord, tilgang til systemet 
 HMS – vernetjenesten 
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 Ergonomi/ forflytningsteknikk 
 På slutten av disse to ukene avslutter de med quiz og spanderer lunsj på lærlingene 

og evt. besøker avdelingene igjen. Enkel premiering!! 

 
(Vedlegg – programoppsettet fra SUS) 
 
Studie dag hver 14 dag i turnusen: 
Lærlingene har studie dag annen hver onsdag på turnusen sin. Dette blir lagt inn i GAT 
systemet. Da har opplæringskontoret ansvaret for innholdet på denne dagen.  
Eks. på temaer kan være tannhelse, mat og spesialkost, hygiene og lignende. 
SUS- opplæringskontor bruker ofte foredragsholdere innenfor sin egen bedrift som 
sykepleiere med videreutdanning, hjelpepleiere med videreutdanning, prest og lignende.  
De har også leid inn foredragsholdere, der det trenges. De hadde fast f. eks en 
tannlege/pleier som kom fra Bergen å holdt kurs ang. eldre og tann pleie.  
På slutten av disse studie dagen brukte opplæringskontoret å ha veiledning i 
opplæringsboken etter behov.  
 
Studietur: 
På høst/ våren 2 året som lærling drar de på studietur sammen med lærlingen. 
Lærlingen blir informert om dette allerede ved oppstart, slik at de fort kan begynn å spare 
penger (lærlingen betaler selv for turen). 
De blir oppfordret til å gjøre dugnadsarbeid i form av toalett papir salg etc. Dette er noe 
lærlingene tar ansvar for selv. 
Det reiser 2-4 reiseledere med lærlingene. Her kan det gjerne være en instruktør som får 
reise i lag med. Det er gjerne en instruktør som har bemerket seg, gjort en hederlig innsats 
etc. Opplæringskontoret betaler denne turen) (Vedlegg – program for årets tur) 
 
Instruktør utdanning: 
Gir 15 studiepoeng og varer 6-7 mnd. 
Årlig totalt 30 plasser – sykehuset har 17-18 av de plassene til sine instruktører i helsefag og 
ambulanse. 
Deltakerne får permisjon m/ lønn under utdanningen. 
 
Hver instruktør som har bestått utdanningen får ett tilskudd på 10.000 kr pr år de har 
lærling. Det må søkes for hvert år ett funksjonstillegg, for at de skal få utbetalingen på 
10.000 kr. 
Er det ett år de ikke har lærling, bortfaller funksjonstillegget. 
 
SOLA-dagen: 
Er en kurs dag den ledere + helsefagarbeidere/ hjelpepleier får tilbud på. Da er det 
forskjellige temaer som tas opp rundt lærling ordningen og lignende.  
Da legges dagen til ett sted der det blir servert god lunsj og det er rom for utvekling av 
erfaringer. Populær dag! 
 
E-læring: 
Lærlingene skal bestå hygienekurset på e-lærling før å ha bestått hygiene målet. 
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Det fantes også andre kurs som kunne være aktuelt for lærlingen for måloppnåelse i 
læreplanen. 
 
Opplæringskontoret i SUS ligger under fagavdelingen. 
 
Lærlingene rullerte på å være på de forskjellige avdelingene på sykehuset. Og på siste året 
som lærling fikk de en halvårs periode der de var innom psykiatrisk avdeling. På spørsmål 
hvordan de hadde gått frem for å få inn helsefag lærlinger i psykiatrien, svarte de at de har 
brukt tid. Å nå var det slik at disse avdelingen ønsket svært gjerne flere lærlinger inn til seg 
enn det opplæringskontoret hadde planlagt.  
 
I tillegg til at Inga Landsvik var ansatt i 100 % stilling på opplæringskontoret i SUS, hadde hun 
ett verv i fagprøve nemda. Også en av de andre på opplærlings kontoret hadde dette. 
Ved intervju av to av lærlinger der fikk jeg inntrykk av at de trivdes godt. Ble godt ivaretatt 
og var fornøyd med oppfølgingen. 
De husket også at de hadde hatt besøk av patruljen i Bli helsefagprosjektet på skolen. Der 
husket de best når lærlingen snakket om hvordan det var å være lærling på sykehuset.  
 
Kontakt info: Inga Landsvik 
                      Hjelpepleier og ansatt i opplæringskontoret i SUS 
                      Tlf: 515 18134 
                      Mob: 481 42403 
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7.4. Nettverkssamling ved prosjektstart 
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7.5. Kartlegging av inntak og gjennomføringsgrad 
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7.6. Interessentanalyse og kommunikasjonsplan 

        

Interessentanalyse og 
kommunikasjonsplan 

 
Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 2014-2016 
Modell for Interessentanalyse  

 
Følgende modell legges til grunn for interessentanalysen: 
 

 
 
Interessentene vurderes etter i hvilken grad resultatet av prosjektet har konsekvenser for 
interessenten, samt i hvilken grad interessenten kan påvirke resultatet av prosjektet. 
Interessentanalysen skisserer tre nivåer av konsekvenser og påvirkningsmuligheter: høy, 
middels og lav. 
 
Påvirkningsmulighetene, sammenholdt med konsekvenser for den enkelte interessent, er 
retningsgivende for hvilke kommunikasjonstiltak som velges. For interessenter i de blå 
feltene (involver, samarbeid og engasjer) bør det velges en aktiv dialog og et tett samarbeid.
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Interessentanalyse 

Interessent 

 
Interesse i prosjektet 

 
Påvirke om 

prosjektet blir en 
suksess (H, M, L) 

 

Konsekvenser  
for interessenten 

(H, M, L) 

Hvordan skal interessenten ivaretas?  

 

Direktørens ledergruppe / 
klinikksjefer 

Bidra til å sikre nødvendig 
kompetanse for framtiden. 
Samfunnsansvar, 
samhandlingsavtaler, 
utdanningsansvar. 
Økonomisk og 
bemanningsmessig 
interesse. Oppgavedeling, 
rett kompetanse på rett sted 
(strategisk 
kompetanseplan). 

H M 

Engasjer og samarbeid. Rapportere og informere 
sånn at det blir lagt til rette for, gitt forutsetninger 
for at prosjektet skal lykkes. Kontinuerlig info og 
involvering. Ansvarliggjøre og tydeliggjøre. Minne 
på at prosjektet pågår, holde trykket på at dette 
er viktig. Sikre at toppledelsen er involvert og 
trykker på videre nedover i ansvarslinjen.  
 
Selge inn verdiskapning tilknyttet bruk av 
helsefaglærlinger og helsefagarbeidere. Sikre 
framtidige jobbmuligheter for helsefagarbeidere.  
Rekrutteringsstrategier for å sikre ansettelse av 
de som fullfører med fagbrev. Legge til rette for 
oppgavedeling/rett kompetanse på rett sted. Gi 
helsefagarbeiderne reelle oppgaver, hele 
stillinger, jobbmuligheter. 
 
Oppgavedeling, investering i kompetanse som er 
tilpasset det faktiske behovet for støttepersonell i 
avdelingene. Spesialister på støttefunksjoner gir 
bedre pasientforløp, god kvalitet, bedre økonomi, 
frigi tid til mer spesialiserte oppgaver.  
 
Redusere variable lønnskostnader tilknyttet 
innleie, sykefravær, ferievikarer for å sikre effektiv 
drift.  
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Ledere med ansvar for 
bemanning, avdelingsleder, 
enhetsleder (faglig leder) 

Ta ansvar for fremtidig 
rekruttering ved å legge til 
rette for lærlinger. 
Resulterer i en arbeidskraft 
de kan bruke. 

H H 

Samarbeid. Engasjer. Informer. Nøkkelinteressent 
i forhold til å lykkes i prosjektet. Nøkkelpersoner 
hele veien i forhold til lærlinger. Skyhøy 
påvirkningsmulighet. 
Oppgavedeling, investering i kompetanse som er 
tilpasset det faktiske behovet for støttepersonell i 
avdelingene. Spesialister på støttefunksjoner gir 
bedre pasientforløp, god kvalitet, bedre økonomi, 
frigi tid til mer spesialiserte oppgaver.  
Selge inn verdiskapning tilknyttet bruk av 
helsefaglærlinger og helsefagarbeidere. Sikre 
framtidige jobbmuligheter for helsefagarbeidere.  
 
Rekrutteringsstrategier for å sikre ansettelse av 
de som fullfører med fagbrev. Legge til rette for 
oppgavedeling/rett kompetanse på rett sted. Gi 
helsefagarbeiderne reelle oppgaver, hele 
stillinger, jobbmuligheter. 
Redusere variable lønnskostnader tilknyttet 
innleie, sykefravær, ferievikarer for å sikre effektiv 
drift.  

Ansatte Utgjør arbeidsmiljøet 
lærlingene skal inn i. 
Medansvar for opplæring av 
lærlinger. Potensielle 
instruktører. 

M/H M 

Informere om prosjektet, lærlingeordningen, 
verdiskapning ved å ha lærlinger, holdninger til 
lærlinger. Engasjere i opplæringen. Motivere til å 
ta godt imot, se på lærlinger som en resurs, bidra 
til god læring i praksis. 

Instruktører Høy interesse, har en aktiv 
rolle ift lærlingene. 
Overføring av kunnskap, 
gode systemer, påfyll av 
egen kompetanse 

H H 

Samarbeid. Engasjer. Informer. Nøkkelinteressent 
i forhold til å lykkes i prosjektet. Nøkkelpersoner 
hele veien i forhold til lærlinger. Skyhøy 
påvirkningsmulighet. 
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Direktørene/ direktørmøte 
(RHF nivå) 

Forankringsinstans 

H M 

Engasjere og oppdatere. Invitere til å legge 
premissene til rette. Engasjere for å etterspørre 
dette nedover i systemet. Samarbeid om 
utdanning av helsepersonell til landsdelen ift 
styrevedtak 90-2014” Kompetanseutfordringer i 
en pasientsentrert helsetjeneste” (Rapport 
kompetanseutfordringer som følge av 
samhandlingsreformen). 

Lærlinger Høy interesse. Interesse av 
et tilstrekkelig antall 
relevante lærlingeplasser. 
Godt system for å følge dem 
opp underveis. Kvalitet på 
opplæringen. 
 

H M/H 

Engasjer/samarbeid. Arbeidsgiver er avhengig av 
lærlingens prestasjoner og motivasjon. Måten 
lærlingen omtaler lærlingeforholdet på bidrar til 
om dette blir en suksess. 

Opplæringskontorene Økonomisk interesse i at det 
blir flere lærlinger. 
Kvalitetssikring av 
oppfølgning av lærlinger, 
utvikling av opplæringsbok. 
Bindeledd / kontaktperson 
mellom bedrift og lærling, 
bedrift og utdanningsetat i 
FK. Bistand til å rekruttere.  

H M/H 

Samarbeide, engasjere. Avklare oppgavefordeling, 
kvalitetssikre at læreplanmålene / 
kompetansemålene blir oppfylt i praksis.  Sikre 
progresjon i opplæringen.  
 
Få opplæringskontorene til å bidra til at 
prosjektmålene nås ift både rekruttering og 
kvalitetssikring faglig underveis. Gjøre disse til 
ambassadører som selger inn helsefag og 
sykehusene som lærebedrifter. 

Potensielle lærlinger / elever 
/ voksne / ufaglærte 

Høy interesse. Interesse av 
et tilstrekkelig antall 
relevante lærlingeplasser. 

H M/L 
Informer. Påvirker rekrutteringsgrunnlaget.  
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Videregående skoler i Nord-
Norge 
-Lærere 
-Rådgivere 
-Elever 

Har søkere/elever. At 
elevene får praksisplass og 
lærlingeplass. H M 

Samarbeid, ved at informasjon om muligheten blir 
videreformidlet til elevene. Innsalg for at 
spesialisthelsetjenesten skal bli valgt. Invitere 
elevene til vår virksomhet. 

Forankringsinstanser 
- HR-sjefsmøtet 
- Fagsjefsmøtet 
- Samarbeidsmøtet 

 

M M 

Informere om framdrift og konsekvenser.  
Engasjere for å etterspørre dette nedover i 
systemet. 

Fylkeskommunene 
- Karrieresenter 
-  

Har ansvar for videregående 
skoles opplæring. Interesse 
av gode lærebedrifter. 
Arrangerer kurs for 
instruktører/veiledere. 
Prøvenemnda. Økt volum på 
lærekontrakter, bidra til å 
oppnå samfunnskontrakt for 
flere læreplasser. Pådriver 
for / ansvar for å tilby 
videregående opplæring, 
avhengig av plasser. Gir 
godkjenning som 
lærebedrift. 

M M 

Samarbeid, påvirke / innspill til kvalitet og innhold 
på instruktørkurs, samarbeide for å utvikle, 
rekruttere, omdømmebygging. PTF og lærlinger. 

Spekter, KS, Delta og 
Fagforbundet 

Sentral part i 
samfunnskontrakt for flere 
læreplasser. Prosjektet” bli 
helsefagarbeider” 

M M/L 

Samarbeide og informere. 
 
Bidra med positivt holdningsarbeid om faget, 
omdømmebygging. 
 
Holde orientert om prosjektet og informere 
videre innad i sine kanaler. 
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  Gjøre disse til ambassadører som selger inn 
helsefag og sykehusene som lærebedrifter. 

Styret i HN Oppdragsgiver/premissgiver. 
Mottaker av sluttevaluering 
med anbefaling om videre 
drift av 
helsefaglærlingeordningen. 

H M/L 

God sluttrapport, med gjennomarbeidede 
anbefalinger for videre drift. Så bra at styret 
velger å videreføre / videreutvikle dette 
satsningsområdet.  

Ungdomsskoler Fremtidig læreplass som 
tilbyr utdanningsmulighet. 

L L 
Informere. 

Kommunehelsetjenesten 
-sykehjem 
-hjemmetjenesten 
-rådmann 
-ledere innen helse- og sosial 

Delvis ønske om utveksling 
mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten. 
Ønske om rekruttering av 
ferdigutdanna 
helsefagarbeidere. 
Svært relevant å rekruttere 
helsefagarbeidere med 
erfaring fra 
spesialisthelsetjenesten. 

L L 

Samarbeid og koordinering med kommunene, 
kanskje spesielt mht. rekruttering. 
 
 

Presse/media 
(Foreldre, fremtidige 
lærlinger, ledere og ansatte 
med faglig interesse) 

Nyhetsinteresse, hvis noe 
går veldig galt eller er veldig 
bra. Opplysningsplikt om 
muligheter for læreplasser, 
system for fagutdanning. 

H/L 
(Vinkling på 

nyhetssaker …) 
L 

Informere og engasjere for å bidra til å påvirke 
omdømme for yrket, muligheter som gis både for 
å få læreplass og framtidig arbeidsmuligheter. 
Vinkling i nyhetssaker på at dette er noe å satse 
på for framtiden. Realitetsorientering. 
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Tiltaksplan for kommunikasjon 

KANALER 

Informasjon har ingen effekt før den er nådd frem til og oppfattet av de mottakerne vi ønsker å nå. For å oppnå det, er det viktig å være bevisst 
på formen på budskapet og valg av kanal. 
 
Kanaler som kan brukes for å kommunisere om prosjektet: 
 

 Kanal 1 – Intranett / internett, egen fane, side 

 Kanal 2 – Sosiale medier Facebook, Twitter, Instagram, blogg 

 Kanal 3 – Presse (tv, avis, radio, fagblad, magasiner) 

 Kanal 4 – Interne møtearenaer på ulike nivå, avdelingsmøter, 
personalmøter, tillitsvalgtmøter, dialogmøter, ledermøter, 
nettverksmøter etc. 

 Kanal 5 – Informasjonsmateriell, brosjyrer, plakater, 
presentasjoner, brev, informasjonsskriv 

 Kanal 6 – Eksterne samarbeidsmøter med FK, opplæringskontor, 
skoler 

 Kanal 7 - Skolebesøk 

 

 

 

 

 

 

 

 Kanal 8 – Messer, konferanser, nettverksmøter 

 Kanal 9 – Frem snakking, direkte kommunikasjon 

 Kanal 10 – Fagdager helsefag 

 Kanal 11 – e-læring 

 Kanal 12 – Interne systemer docmap, personalhåndbok 

 Kanal 13 – Bedriftsbesøk, invitere lærere og elever 

 Kanal 14 – Yrkeskonkurranser 

 Kanal 15 – e-post 

 Kanal 16 – Nyhetsbrev, Helse Nord nytt, Pingvinnytt,  

 Kanal 17 – Medlemsblad 
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7.7. Program fagdager 
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7.8. Kost – nytte analyser 

Hva tjener en helsefaglærling i Helse Nord (utarbeidet i 2014) 
Grunnlønnen til nyutdannet helsefag arbeidere er på 308.000 kr + tillegg. Helsefag lærlingene har 1 
grunnlønn (308.000 + tillegg) fordelt på 2 år. F.o.m. 1. juli 2014 vil minstelønnsbestemmelsene endres 
til 319.000 kr fordelt på 2 år. De får utbetalt lønn etter: 30 % - 40 % - 50 % - 80 % modulen. 

 
Tilleggene 

Helgetillegg: 
For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg pr arbeidet time 
avhengig av omfang av helgearbeid etter oppsatt arbeidsplan. 
 
For arbeid inntil 16 timer pr. helg: 

Antall helger pr. år Tillegg fra  
01.01.13 

Tillegg fra  
01.01.14 

0-17 Minst kr. 40,- Minst kr 40,- 

18-21 Minst kr. 60,- Minst kr 65,- 

22-26 Minst kr. 70,- Minst kr. 75.- 

 
For arbeid som samlet overstiger 16 timer eller mer pr. helg: 

Antall helger pr. år Tillegg fra 
01.01.13 

Tillegg fra 
01.01.14 

0-17 Minst kr. 50,- Minst kr 50,- 

18-21 Minst kr. 65,- Minst kr 70,- 

22-26 Minst kr. 75,- Minst kr 80,- 

 
Kvelds/nattillegg   

Grunnlønn fra Til Tillegg 

220.000 289.999 45 

290.000  329.999 54 

330.000 339.999 56 

340.000 349.999 58 

350.000 359.999 60 

360.000 369.999 62 

370.000 379.999 64 

380.000 389.999 66 

390.000 399.999 68 

400.000 Og høyere 70 

 
Tilleggene utgjør ca. 20.000 kr pr. år for en helsefaglærling i vanlig 3-delt turnus med arbeid hver 
tredje helg i Helse Nord. 
 
Fordelingen er slik: 
 

1. Halve året 30 % lønn: 7.700 kr * 6 mnd. =   46.200 kr + tillegg 
2. Halve året 40 % lønn: 10.267 kr * 6 mnd. =   61.606 kr + tillegg 
3. Halve året 50 % lønn: 12.833 kr * 6 mnd. =   77.000 kr + tillegg 
4. Halve året 80 % lønn: 20.533 kr * 6 mnd. = 123.200 kr + tillegg 

Totalt lønnsutgift pr. lærling                    = 308.006 kr + tillegg 
 

Første året vil lønnsutgiftene 

være totalt: 107.806 kr + tillegg 

pr. helsefag lærling. 

Andre året vil lønnsutgiftene 

være totalt: 200.200 kr + tillegg 

pr. helsefag lærling. 
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Fra og med 1. juli 2014 vil minstelønnssatsene økes. Da vil grunnlønnen til helsefagarbeideren være 

på 319.000 kr. 
 

1. Halve året 30 % lønn: 7.975 kr * 6 mnd. =   47.850 kr + tillegg 
2. Halve året 40 % lønn: 10.633 kr * 6 mnd. =   63.800 kr + tillegg 
3. Halve året 50 % lønn: 13.292 kr * 6 mnd. =   79.750 kr + tillegg 
4. Halve året 80 % lønn: 21.267 kr * 6 mnd. = 127.600 kr + tillegg 

Total lønnsutgift pr. lærling                        = 319.000 kr + tillegg 
 

 
Hvorfor bør Helse Nord ha tilstrekkelig med helsefag lærlinger inne 
Helsefag lærlingene i Helse Nord har oppstart i begynnelsen av september hvert år. Da oppfordres 
avdelingene å sørge for at de får gå mest mulig like vakter som deres instruktør(er). Hvis 
instruktør(ene) har fri eller er bort av andre årsaker, settes lærlingene i lag med en annen ansatt i 
avdelingene. Etter nytt år skal enhetsleder, instruktør og lærling ta en vurdering om lærlingen føler 
seg trygg nok til å få skrevet en egen turnus (egen turnuslinje). Da går lærlingene noen vakter” på 
topp” og noen vakter innregnes den i bemanningsplanen. I tillegg er det viktig at alle HF bruker 
helsefag lærlingene i dags fravær etc. hvis man ser at dette lar seg gjøre. I tillegg spares det inn 
utgifter i ferie avviklingene. I forhold til instruktør rollen er det viktig at avdelingen er klar over at det 
er alles ansvar å gi god opplæring. Og at det er fokus på at det er avdelingen som får lærling, IKKE 
instruktøren! En trygg og lærevillig helsefagarbeider bidrar til ny tenking, godt arbeidsmiljø og frisk 
arbeidskraft. I tillegg opplever vi at instruktørene synes det er spennende å jobbe rundt lærlingen, og 
det oppstår en stolthet hos instruktørene den dagen deres lærling går opp til fagbrev.  

        
Det er også viktig at helseforetakene tar inn lærlinger på grunn av: 
 Bidra til kompetanseutvikling i sykehuset og kommunehelsetjenesten 
 Bidra til egen rekruttering av kvalifisert personell. Store deler av de som søker helsefag, tenker å gå videre til 

sykepleier utdannelse. I tillegg er det flere som tenker videreutdanning etter lærling tiden til barn - og barsel, rus og 
psykiatri, rehabilitering, kreft osv. 

 Samfunnsansvar  
 Norge vil trenge 40.000 nye helsefagarbeidere og 13.000 nye sykepleiere innen 2030. (Tall fra Helsemod. - statistisk 

sentralbyrå) 
 Bidra til rekruttering i faget/ omdømmebygging 
 Samhandlingsreformen 
 Økt innsikt og forståelse i faget 
 Gjensidig respekt, kommunehelsetjenesten - spesialisthelsetjenesten. 

 
En helsefagarbeider/ lærlingene kan bidra til at sykepleierne kan frikjøpes fra en del av de daglige 
ekstra oppgavene de gjør som for eksempel sengevasking/ reiing, bestilling av pasient reiser, 
bestilling av varer, transportering av pasienter til og fra undersøkelser, elektroniske meldinger/ 
rekvisisjoner. I tillegg brukes mye tid på kjøkken og skylleromarbeid.  
Dette er kostbar kompetanse som brukes til denne type arbeid.  
I tillegg kan helsefag lærlingene brukes til vanlig stell og pleie, rehabilitering og enkle sår skift. 
Helsefagarbeider/ lærlingene kan (med opplæring) gi parenteral (sonde) ernæring til pasientene, 
samt følge opp observasjoner som blodtrykk, puls, SaO2, temperatur, respirasjonsfrekvens og 
lignende.  Kanskje man også kan se for seg at hjelpepleiere i graderte sykemeldinger kan brukes 
sammen med lærlinger for å videreføre kompetansen. Da kan lærlingen utføre det fysiske arbeider, 
med veiledning og assistanse av den sykemeldte. Samtidig får den sykemeldte en aktiv hverdag som 
gradert sykemeldt. Når helsefaglærlingen er kommet på sitt andre år som lærling kan man bruke 
lærlingen også for å gi andre ansatte fri for å delta på ulike kurs. Dette skaper også 
kompetanseheving.   

Første året vil lønnsutgiftene 
være totalt: 111.650 kr + tillegg 

pr. helsefag lærling. 

Andre året vil lønnsutgiftene 

være totalt: 207.350 kr + tillegg 

pr. helsefag lærling. 
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7.9. Årsplanleggere 

 

Kommentar: 

En del av disse aktivitetene ivaretas av opplæringskontor for de helseforetakene som er tilknyttet det.  
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7.10. Håndbok for veileder, faglig leder, enhetsleder/avdelingsleder 
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7.11. Intranettsider om satsningen på helsefaglærlinger i Helse Nord 
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