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De nasjonale fagrådene er rådgivende organ under Nasjonalt Fagskoleråd. 

Diku er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd og de nasjonale fagrådene. 

e-post: fagskoleradet@hkdir.no 

 

Møte i NFFHO nr. 2/2022    

Dato: 21.04.2022, klokken 09.30 – 11.30  

Sted: Zoom 

Faste saker 

Sak A  Godkjenning av møteinnkalling  Vedtak  

Sak B  Godkjenning av dagsorden  Vedtak  

Sak C  Referat fra møte den 20.01. 2022   Vedtak  

 

Ordinære saker 

Saksnummer Start Slutt Totalt Sak 

Sak A-C 09:30 09:35 00:25 Velkommen og godkjenning av faste saker 

D-8/22 09:35 10:00 00:25 Situasjonen i Ukraina 

O-9/22 10:00 10:15 00:15 Sentrale saker fra ONF 

O-10/22 10:15 10:20 00:05 Helsepersonellkommisjonen 

O-11/22 
10:20 10:25 00:05 

Senter for fremragende høyere yrkesfaglig 

utdanning 

 10:25 10:35 00:10 PAUSE 

O-12/22 10:35 10:40 00:05 Revidering av nasjonale planer 

O-13/22 
10:40 11:00 00:20 

Tallenes tale - hva er status på utdanningstilbud og 

studenttall innen helse- og oppvekstfag i HYU? 

O-14/22 11:00 11:25 00:25 Arbeidslivsrelevans i helse- og oppvekstutdanningene 
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Referat til godkjenning fra møtet den 20.01.2022 

Dato: 20.01.2022, klokken 09.30 – 11.30  

Sted: Zoom 

 

Til stede: 

Gry Ulvedalen RFF 

Cathrine Westmork FFF 

Tonje Thorbjørnsen Fagforbundet 

Anne Yun Rygh Utdanningsforbundet 

Einar Hanisch Delta 

Hanne Menser Lerstang KS 

Ingrid Paaske Gulbrandsen Spekter 

Thea Tuset ONF 

Heidi Munthe-Kaas Virke 

Thorbjørn Furulund NHO 

Eva Østvik NSF 

Heidi Kapstad Helsedirektoratet 

Fride Burton Udir 

Kari Hoff-Okstad Spekter, observatør 

Christian Kronen HK-dir, observatør 

Kjersti Hopland Kvåle HK-dir, observatør 

 

Gjester: Trond Nygaard, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD); Kari Hoff Okstad, Spekter 

(observatør); Kjersti Hopland Kvåle, HK-dir (observatør); Christian Kronen, HK-dir (observatør) 

 

 

Fra sekretariatet: Carl Endre Espeland 

 

Møteleder: Gry Ulvedalen / Cathrine Westmork 

Referent: Carl Endre Espeland 

 

Dagsorden 

Sak A: Innkalling – godkjent uten merknader 

Sak B: Dagsorden – godkjent uten merknader 

Sak C: Referat fra forrige møte – godkjent uten merknader 
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V-1/22 Konstituering av nytt fagråd 

Alle organisasjoner med unntak av to (NHO og Utdanningsforbundet) har meldt inn nye 

representanter til fagrådet. 

Det nye fagrådet konstituerer seg selv, i henhold til vedtektene i mandatet. 

Vedtak:  

Til leder velges: Cathrine Westmork (Forum for fagskoler) 

Til nestleder velges: Tonje Thorbjørnsen (Fagforbundet) 

Til AU velges i tillegg Tonje Thorbjørnsen (Fagforbundet) og Ingrid Paaske Gulbrandsen 

(Spekter). 

Organisasjon Navn Rolle i fagrådet 

Delta Einar Hanisch Medlem 

Delta Else Marie Brodshaug Vara 

Fagforbundet Tonje Thorbjørnsen Medlem 

Fagforbundet Ingri Bjørnevik Vara 

Forum for fagskoler Cathrine Westmork Medlem 

Forum for fagskoler Anette Hegna Gundersen Vara 

Helsedirektoratet Heidi Kapstad Observatør 

KS Hanne Menser Lerstang Medlem 

KS Hans Alexander Mangen Vara 

NHO Avventer svar Medlem 

NHO Avventer svar Vara 

NSF Eva Østvik Observatør 

NSF Karin Kvande Anda Vara 

ONF Thea Tuset Medlem 

RFF Gry Ulvedalen Medlem 

RFF Avventer årsmøte i RFF Vara 

Spekter 
Ingrid Paaske 
Gulbrandsen Medlem 

Spekter Trond Bergene Vara 

Udir Fride Burton Observatør 

Utdanningsforbundet Avventer svar Medlem 

Utdanningsforbundet Avventer svar Vara 

Virke Heidi Munthe-Kaas Medlem 

Virke Oddbjørn Lund Hansen Vara 

 

O-2/22 Rådets arbeid i 2021, og pågående arbeid 
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Avtroppende leder orienterer om arbeidet i foregående år, og pågående arbeid. 

Arbeidet med nasjonale planer er forsinket dels på grunn av at arbeidet med ferdigstilling tar 

lengre tid enn planlagt, og på grunn av sykdom i arbeidsgruppen. 

Paner for helseutdanninger innen psykiatri og rusarbeid (5 planer) prioriteres i 2022.  

Rådet har gitt innspill i flere aktuelle saker i 2021, blant annet arbeidet med evaluering av 

fagskolemeldingen.  

Fagrådet har samarbeidet med Fagskolerådet og ONF i flere saker, og har deltatt med stand 

på fagskolekonferansen. 

D-3/22 Refleksjoner om det videre arbeidet i det nye rådet 

Med utgangspunkt i oversikten over pågående arbeid i fagrådet, og andre relevante 

prosesser, bes det nye fagrådet diskutere veien videre for fagrådet i 2022. Diskusjonen kan gi 

AU grunnlag for å legge frem forslag til prioriterte saker for 2022. 

Arbeidet med å ferdigstille de nasjonale planene må være første prioritet. Sektoren og 

arbeidslivet venter på de nye planene. 

Oppfølging av konsekvensene av pandemien bør stå sentralt. Rådet bør jobbe for at 

myndighetene følger opp med tiltak for å unngå frafall og dårligere psykisk helse. Oppfølging 

av ShOT-undersøkelsen og nye runder med dette vil være viktig. Det bør også være et økt 

fokus på hvordan fagskolene kan sikre god kvalitet i utdanning i tider med mye usikkerhet og 

stor variasjon i hvordan undervisning kan gjennomføres. 

Oppfølging av helsepersonellkommisjonens arbeid og opptrapping av studieplasser innen 

helse- og oppvekstfagene bør stå sentralt. Fagskolene og høyere yrkesfaglig utdanning må 

løftes frem overfor arbeidsgiverne slik at de blir klar over hvilken kompetanse dette gir 

arbeidstakerne. Viktig å jobbe videre med å utvikle kompetanse og beholde personell i den 

kommunale helsetjenesten. 

Rådet bør komme med innspill til SFY, og følge med på utviklingen av dette. 
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V-4/22 Utvalg for etter- og videreutdanning i barnehage og skole 

Lenke til utvalgets mandat: Mandat for utvalget – Utvalget for etter- og videreutdanning i 

barnehage og skole (evuutvalget.no) 

Gry Ulvedal orienterte om utvalgets mandat. 
 
Vedtak: Nasjonalt fagråd for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag oppretter en 
arbeidsgruppe som utarbeider innspill til dette utvalget. Kandidater meldes i møtet, eller på 
e-post til sekretariatet innen utgangen av torsdag 27. januar. 
 

Følgende kandidater ble meldt i møtet, eller på e-post innen fristen: 

• Ingrid Bjørnevik (Fagforbundet) 

• Einar Hanisch (Delta) 

• Thea Tuset (ONF) 

• Gry Ulvedal (RFF) 

• KS kommer tilbake med en kandidat 

 

O-5/22 Helsepersonellkommisjonen og dimensjonering av utdanning 

Trond Nygaard, seniorrådgiver i HOD, orienterer om Helsepersonellkommisjonen. 

Kommisjonen ble varslet i Hurdalsplattformen. Det var et klart ønske om å involvere partene 

i arbeidslivet i arbeidet. Det ble avholdt et innspillsmøte før mandatet ble laget. 

Kommisjonen står fritt til å foreslå det meste, bare det ikke går på akkord med frontfag-

modellen. Kommisjonen vil legge til rette for innspill. Fristen er tidlig i 2023. 

Presentasjon av kommisjonen og mandatet i vedlagt presentasjon. 

Spørsmål om dimensjonering av utdanning ligger til Kunnskapsdepartementet. Det er et mål 

at det skal utarbeides kandidatmåltall for helseutdanningene, men dette er ikke på plass 

enda. HOD registrerer imidlertid at det er en positiv utvikling i antall studenter i helsefag i 

HYU. 
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Spesialisthelsetjenesten og regionale helseforetak er kanskje ikke helt klar over at fagskolene 

selv styrer det meste av utvikling av nye utdanninger, og at KD ikke er tett på dette. 

HOD har regelmessige møter med KD om helseutdanninger, og i forbindelse med arbeid med 

stortingsmeldinger og lignende. 

Et viktig moment er karriereveier for helsefagarbeidere, og motivasjon for p bli i yrket og 

utvikles seg. Dette er et viktig fokus også i kompetansereformen. Teknologi må tas i bruk, og 

flere må få kompetanseløft og spesialisering som gjør at vi har flere personer som kan gjøre 

flere typer oppgaver. Fagarbeiderne kommer til å bli stadig viktigere for å løse oppgaver i 

helsesektoren. 

 

V-6/22 Diskusjon om Helsepersonellkommisjonen, dimensjonering, og fagrådets mulige 

rolle 

Saken gjøres om fra diskusjonssak til vedtakssak. 

Mange av de ulike organisasjonene har representanter inn i kommisjonen, og må jobbe for 

at representantene har et solid kunnskapsgrunnlag. 

Det er litt tidlig i kommisjonens arbeid å komme med innspill, men det bør planlegges for at 

det opprettes en arbeidsgruppe som utarbeider innspill. Hele rådet bør involveres i arbeidet 

for å sikre bred forankring. 

Det er viktig at fagrådet er aktiv opp mot kommisjonen for å sikre at de får gode innspill fra 

fagskoleperspektivet. Det er ingen dedikerte representanter for fagskolesektoren, og dette 

bør rådet sikre. Særlig viktig å bidra til å skape et felles situasjonsbilde av hvordan det står til 

i helsesektoren, og hvilken rolle helsefagarbeidere og fagskolesektoren kan spille. 

Vedtak: Fagrådet oppretter en arbeidsgruppe som starter arbeidet med å utforme fagrådets 

innspill. Fagrådet må sikre fagskoleperspektivet inn til helsepersonellkommisjonen. Innspillet 

bør også deles med Nasjonalt fagskoleråd. Medlemmene sender sine kandidater til 

sekretariatet innen utgangen av torsdag 27. januar. 

Følgende kandidater ble meldt i møtet, eller på e-post innen fristen: 
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• Gry Ulvedal (RFF) 

• Thea Tuset (ONF) 

• Einar Hanisch (Delta) 

• Cathrine Westmork (FFF) 

• Tonje Thorbjørnsen (Fagforbundet) 

• Ingrid Paaske Gulbrandsen (Spekter) 

 

V-7/22 Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning 

HK-dir orienterte om oppdraget med å utarbeide en utlysning for Senter for fremragende 

høyere yrkesfaglig utdanning. HK-dir har bedt alle fagrådene om innspill på hvordan 

utformingen av senterordningen bør være for å svare på utfordringer i sektoren. 

Vedtak: NFFHO oppretter en arbeidsgruppe som utarbeider et innspill til hvordan en slik pilot 

best kan bygge opp under behovene innen helse- og oppvekstrelaterte fag. Kandidater 

meldes til sekretariatet  

Følgende kandidater ble meldt i møtet, eller på e-post innen fristen: 

• Ingrid Paaske Gulbrandsen (Spekter) 

• Tonje Thorbjørnsen (Fagforbundet) 

 

 

 

 

Referat fra møte nummer 1/22 slutt. 
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Saker til møte 21.04.2022 

 

D-8/22 Situasjonen i Ukraina 

Til: NFFHO 

Fra: HK-dir v/Else Kathrine Nesmoen 

 

Forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har uttalt at han forventer at både 

høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) og høyere utdanning er klar til å ta imot flyktninger fra 

Ukraina i undervisningen fra høsten 2022.  

Else Kathrine Nesmoen, HK-dir, innleder om HK-dir sin rolle i dette arbeidet, før det åpnes 

for dialog med fokus på hvordan HYU kan bidra med utdanning for flyktninger. Det er nyttig 

for HK-dir å få identifisert hindringer og muligheter. 

AU ønsker også å sette søkelyset på behovet for eventuelt nye utdanninger i HYU for 

kompetanseheving av personell som arbeider i helse- og oppvekst og tar i mort flyktninger. 

D-9/22 Sentrale saker fra ONF 

Til: NFFHO 

Fra: ONF v/Thea Tuset 

 

Lærebøker 

Det finnes lite lærebøker tilpasset høyere yrkesfaglig utdanning og tilbakemeldinger fra 

studenter viser at det er mye bruk av lærebøker fra videregående og fra høyere utdanning, i 

tillegg til bruk av kompendier.  

ONF ønsker innspill fra NFFHO om hvordan man kan øke andel fagbøker tilpasset HYU. 

Andre sentrale saker ONF arbeider med: 

• Manglende tilrettelegging fra arbeidsgiver for å ta etter- og videreutdanning på fagskole 

• Flere arbeidsgivere mangler kunnskap om kompetansen til kandidater med HYU 
(oppgavedeling) 

• Studentdemokrati, ONF har etablert en arbeidsgruppe som ser på studentdemokrati blant 
studentene i helse- og oppvekstfagene 
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ONF ønsker disse temaer som sak i fagrådsmøtet i juni og ber om innspill fra medlemmer i fagrådet 
som har bidrag innen temaene. 

• Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Fagskolestudentene innen 
helse- og oppvekstfagene etterspør utdanninger på 120 og 180 stp. 

ONF ønsker NKR som sak i fagrådsmøte i desember, i forbindelse med rapport om evaluering av NKR 
som NOKUT skal levere. 

O-10/22 Innspill til Helsepersonellkommisjonen 

Til: NFFHO 

Fra: AU v/Cathrine Westmork 

 

Arbeidsgruppen henvendte seg til fagskolene for innspill på mandatet for 

Helsepersonellkommisjonen. Med bakgrunn i tilbakemeldingene har arbeidsgruppen 

utarbeidet et forslag til innspill til Helsepersonellkommisjonen på vegne av fagrådet. 

Forslaget ble sendt ut til fagrådets medlemmer via epost til NFFHO 06.04.22, med mulighet 

for å gi tilbakemeldinger og eventuelt nye innspill.  

Det er sendt eget innspill på vegne av ONF som viser til innspill fra NFFHO, ONF ber om at 

NFFHO viser til ONF i innspillet slik at dokumentene kan leses i sammenheng. 

Deltakere i arbeidsgruppen: 

ONF Thea Tuset 

RFF Gry Ulvedalen 

Delta Einar Hanisch 

Forum for fagskoler Cathrine Westmork 

Fagforbundet Tonje Thorbjørnsen 

Spekter Ingrid Paaske Gulbrandsen 

 

Vedlegg til sak O-10/22, vedlegg 1-3: 

Innspill fra Fagskolen Kristiania til NFFHO 

Forslag til innspill fra NFFHO 

Fra ONF, Innspill sendt Helsepersonellkommisjonen  
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O-11/22 Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning, SFY, innspill fra NFFHO  

Til: NFFHO 

Fra: AU v/GRY Ulvedalen 

 

I fagrådsmøte 1/22 ble det vedtatt å etablere en arbeidsgruppe som skulle utarbeide innspill 

til SFY. Innspill er sendt HK-dir og medlemmer i arbeidsgruppen var: 

RFF Gry Ulvedalen 

Spekter Ingrid Paaske Gulbrandsen 

Fagforbundet Tonje Thorbjørnsen 

KS Hanne Mensner Lerstang 

 

Vedlegg 4: Innspill SFY fra NFFHO – innspill SFY fra NFFHO: 

 

 

O-12/22 Revidering av nasjonale planer 

Til: NFFHO 

Fra: HK-dir v/Kjersti Hopland Kvåle 

 

Revidering av nasjonale planer, runde 2 

Arbeidsgruppene vil ha sin siste samling 5. mai og skal deretter levere ferdige planer til 

godkjenning i NFFHO innen 1. juni. 

 

Godkjenning av nasjonale planer, runde 1 

En arbeidsgruppe kvalitetssikrer de nasjonale planene som ikke ble godkjent av NFFHO. 

Dette arbeidet har blitt forsinket grunnet covid-19, ny dato for ferdigstillelse av arbeidet vil 

være klart så snart det lar seg gjøre. 

 

Følg arbeidet her: https://fagskoleradet.no/nasjonale-planer 
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O/D-13/22 Tallenes tale - hva er status på utdanningstilbud og studenttall innen 
helse- og oppvekstfag i HYU? 

Til: NFFHO 

Fra: HK-dir v/Carl Endre Espedal 

 
15. mars var det rapporteringsfrist for fagskolene, HK-dir gir oss et innblikk i ferske tall fra 

DBH Fagskolestatistikk.  

Deretter åpner vi for dialog, med et spesielt blikk på behovet for fagskoleutdanninger i 

oppvekstsektoren.  

 

 

O/D-14/22 Arbeidslivsrelevans i helse- og oppvekstutdanninger 

Til: NFFHO 

Fra: NOKUT v/Magnus Strand Hauge 

 

NOKUT presenterer data fra Studiebarometeret og tilleggsundersøkelser som er gjennomført 

blant fagskolestudenter med spesielt fokus på arbeidslivsrelevans og helse- og 

oppvekstutdanninger. Etter presentasjonen åpner vi for dialog. 
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Vedlegg til sak O-10/22, vedlegg 1-3:  

Vedlegg 1: Innspill fra Fagskolen Kristiania til NFFHO
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Vedlegg 2: Forslag til innspill fra NFFHO 
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e-post: fagskoleradet@hkdir.no 
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De nasjonale fagrådene er rådgivende organ under Nasjonalt Fagskoleråd. 

Diku er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd og de nasjonale fagrådene. 

e-post: fagskoleradet@hkdir.no 
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De nasjonale fagrådene er rådgivende organ under Nasjonalt Fagskoleråd. 

Diku er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd og de nasjonale fagrådene. 

e-post: fagskoleradet@hkdir.no 

 

Vedlegg 3: Fra ONF, Innspill sendt Helsepersonellkommisjonen

  

mailto:fagskoleradet@hkdir.no


Nasjonalt Fagråd For Helse- og Oppvekstfag – NFFHO 22 
 

De nasjonale fagrådene er rådgivende organ under Nasjonalt Fagskoleråd. 

Diku er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd og de nasjonale fagrådene. 

e-post: fagskoleradet@hkdir.no 

 

  

mailto:fagskoleradet@hkdir.no


Nasjonalt Fagråd For Helse- og Oppvekstfag – NFFHO 23 
 

De nasjonale fagrådene er rådgivende organ under Nasjonalt Fagskoleråd. 

Diku er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd og de nasjonale fagrådene. 

e-post: fagskoleradet@hkdir.no 
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De nasjonale fagrådene er rådgivende organ under Nasjonalt Fagskoleråd. 

Diku er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd og de nasjonale fagrådene. 

e-post: fagskoleradet@hkdir.no 

 

Vedlegg til sak O-11/22 

Vedlegg 4: Innspill SFY fra NFFHO    
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De nasjonale fagrådene er rådgivende organ under Nasjonalt Fagskoleråd. 

Diku er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd og de nasjonale fagrådene. 

e-post: fagskoleradet@hkdir.no 
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De nasjonale fagrådene er rådgivende organ under Nasjonalt Fagskoleråd. 

Diku er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd og de nasjonale fagrådene. 

e-post: fagskoleradet@hkdir.no 
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De nasjonale fagrådene er rådgivende organ under Nasjonalt Fagskoleråd. 

Diku er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd og de nasjonale fagrådene. 

e-post: fagskoleradet@hkdir.no 
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De nasjonale fagrådene er rådgivende organ under Nasjonalt Fagskoleråd. 

Diku er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd og de nasjonale fagrådene. 

e-post: fagskoleradet@hkdir.no 
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