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Opplegget  her i dag:
• Omdømmebygging og heltidskultur – vårt perspektiv:
1.Helsearbeiderfaget i skolen (Else):

Krumtappen i systemet – Lærerens rolle og opplæring til 
faget 

2.Helsearbeiderfaget på arbeidsplassen (Nina): 
Deltidsknuten
#Læringslivet og medarbeiderdrevet innovasjon 
http://www.idebanken.org
Framtidas helsefagarbeider = krumtappen i systemet 
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Krumtappen i systemet –
Lærerens rolle og opplæringen til faget
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Skolesterke, ambisiøse elever – hva skjer så?

• får en god utdannelse og de er fornøyd med utdannelsen
Men
• de møter et arbeidsliv som ikke etterspør den kompetansen de har og 

opplever å ende opp som assistenter for sykepleierne 
• det er også en stor gruppe elever (2 av 3) som ikke velger å bli HFA
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3 typologier
Amalie
helse- og 
omsorgstjenestene

Emma
påbygging til generell 
studiekompetanse 

Emilie
spesialist-
helsetjenestene



Innovasjonskompetanse og faglig fornying – verktøyet Håndbok i 
medarbeiderdrevet innovasjon for omsorgsektoren og metodikken Leseverksted

• Skolen må legge til rette for at elevene utvikler innovasjonskompetanse (NOU 2014:7) 

• Elevene må få kompetanse i «å lære» og benytte de kunnskapene de har i nye 
situasjoner (OECD, 2017). 

• Gjennom å innovere og utvikle arbeidet for bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø og 
samtidig holde seg faglig oppdatert kan helsefagarbeiderne som yrkesgruppe være 
beredt til i større grad å føle trygghet, tilhørighet og mestring i yrkesutøvelsen. 
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Fagskolen - en ny mulighet
• HO det fagområdet med størst vekst
• Utdanningen oppleves som god og relevant
• Utdanningen har gjort HFA tryggere - kan bidra mer i arbeidet 
• Stort læringsutbytte, men lite karriereutbytte – Hovedkonklusjonen er at 

utdanningen både er lite anerkjent i virksomhetene og i utdanningssystemet
• Fagskoleutdanningen kan representere et potensiale til endring i arbeidsdeling.
• Kan også få en betydning for elevenes utdanningsmønstre 

(Høst, 2017)                  
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Hva vi tenker utdanningen kan bidra med
• Bygge et spennende fag med kompetanse rettet mot 

framtidas «læringsliv»

• Sette faglig trygghet og fornying i høysetet –
og hvordan gjøre det?
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Helsearbeiderfaget på 
arbeidsplassen
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Fra skole til arbeidet hva skjer?

Fra skolesiden ser vi et ‘stort fag’, gode, fornøyde elever, faglige 
utviklingsmuligheter, men også et stort ‘frafall’, eller er det 

utstøting?

Hvordan ser dette ut fra arbeidslivet?
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Beate 24 år (deltaker i #Læringslivet):
• Kommunen hadde en rekrutteringskampanje rettet mot elever i ungdomskolen, Beate 
velger HO i videregående (Vg1), helsefag på Vg2

• Etter to år på Vg; ingen lærlingekontrakt i kommunen
• Begynner å arbeide som assistent/ufaglært i en bolig for unge, i kommunen som 
ikke gav henne lærlingekontrakt 

• Beate har en uønsket deltidsstilling, med dårlig muligheter til fast 
ansettelse, og ønsket inntekt - dermed også dårlig mulighet til å få lån til 
bolig, etablering med kjæreste og rettigheter hvis hun får barn

• Vi møter Beate etter 7 år – hun er forbanna! Arbeidet finnes, men deltiden 
gjøre det vanskelig å få nok praksis som praksiskandidat  

• Beate deltar i #Læringslivet i en gruppe som undersøker bruk av 
velferdsteknologi: Beate er et funn for gruppa fordi hun ”kan knapper og er god 
på telefon”, i gruppa skal de bruke smarttelefon i forhold til to av brukerne –
utvikle innovasjoner i tjenesten!
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Bra arbeid

Rytme og flyt
God restitusjon
Spennende
Helsefremmende; passe en vanlig kropp, et 
helt liv

I det store og hele arbeidet skal gi, ikke 
ta energi!

AMBLE, N. (2016B). BRA ARBEID. I: K. INGSTAD (RED.), TURNUS SOM FREMMER HELTIDSKULTUR. OSLO:
GYLDENDAL AKADEMISK, 84–90.



#Læringslivet og medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) i 
kommunal helse- og omsorgstjeneste

1. De ansatte på fire arbeidsplasser har 
lært og ’trent’ medarbeiderdrevet 

innovasjon

2. Vi har dokumentert vitenskapelig, men 
også gjennom en håndbok til andre 

brukere av MDI 

3. Vi støtter innovasjonsarbeidet gjennom 
aksjonsforskning og et symbiotisk 

læringssystem, 15 ECTS Bc- eller Ma-nivå

4. Tilbakeføring av kunnskap og 
kompetanse til skolen : Lærerspesialist HO 

(LSPH 6300)
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Hva sa de ansatte i #Læringslivet:

Det kom ting om rullering, arbeidsfordeling, trygghet, 
utrygghet, kommunikasjon, opplæring:

«Vi vil hverandre vel, men det er noe med 
arbeidsfordeling, rullering på brukerne, måten vi 

rapporterer på som gjør oss utrygge på egen kompetanse, 
rapporter som ikke sier hva du skal, men hva den som 
gikk av har gjort? Vi må bli bedre på å snakke til 

hverandre - ikke om hverandre»
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Dagens situasjon

• Mye deltid og skjevfordeling av det ubekvemme 
arbeidet, dvs. A og B lag

• Helgen er fremdeles bøygen
• Unge som føler seg lurt
• Moderne arbeidsplasser preget av gammeldags 
organisering

• Det finnes rom og muligheter, smartere 
organisering – men savner kompetanse!

• Tom verktøykasse
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Uansett hvordan vi vrir og vrenger

~20 %
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Status –heltid:
1.61 % av norske kvinner arbeider heltid 87 % av mennene
2.Leger 90 %
3.Vernepleier 66 %
4.Sykepleier 53 %
5.Omsorgsarbeider/helsefagarbeider/hjelpepleier 34 %
6.Pleieassistent 23 %
7.De unge er i størst grad misfornøyd med deltid (Nordcare)
8.De siste 15 årene er stillingsstørrelsene økt med 4-5 %.

Konklusjon: Deltid er kjønnet og knyttet til klasse. Norge har en deltidsnorm i pleie- og 
omsorgsyrkene, det vanligste er å arbeide deltid (I kommunal turnus 70% deltid) 1: 3 arbeider 
heltid!
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Til tross for stor innsats 
utviklingen står omtrent 
stille. Hvorfor har vi så 
mye deltid i omsorgsarbeid 
og hvorfor går utviklingen 

så sakte?
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(Morgen)dagens damer
• Tar utdanning
• Tenker ikke deltid
• Tar gode permisjonsordninger som en ”selvfølgelig”
• Utsetter det å få barn, til de får fast stilling

Til forskjell fra forrige generasjon så er det kombinasjonen partner og 
fast heltidsjobb som utløser graviditet, ikke mulighet for deltid!
Fra 1 til 1,5 til 2-forsørgermodellen!

(Ref. Anne Lise Ellingsæter og Eirin Pedersen, TfS 2013 Fruktbarhetens fundament)   
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Tiden er moden for skilsmisse mellom 
6-timersdagen og heltid:
• 6-timersdagen gir 6-timers natten
• Hvem vil jobbe fra 20.00 – 02.00 og 02.00– 08.00?
• Kvinner har i større grad en menn forskjøvet arbeidstid og nattarbeid 
i turnus

• 6-timers dagen favoriserer hverdags-dagarbeidet
• Vi må flytte oppmerksomheten fra døgn til uke; uka skal gå opp, dagene 
går ikke opp med 6timersvakter for helsefagarbeidere/assistenter i 
turnus

Konklusjon: Arbeid uten kortvakter, 4-3-4, fire dager arbeid –tre dager 
fri og arbeid hver fjerde helg! Det bygger omdømme og bra arbeid!
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Oppsummert

Unge, smarte, motiverte 
elever som velger helsefag 
i videregående skole, som 
ønsker heltid og faglig 
utfordring. Resultatet –
en tredel går videre til 
studiespesialisering, 
mange blir midlertidig 
ansatt som assistent 

I teorien en sektor som 
skriker etter arbeidskraft 
- I praksis hierarkisert 
arbeid i en deltidskultur  



Elevene i videregående de som fikk/ikke fikk 
lærlingekontrakt:
• De har etterspurt realkompetanse - sektoren trenger de unge ”digitalfikser’ne”
• Vi ’ser’ at disse jentene ’lures’ av storsamfunnet, når en sier behovet for 
arbeidskraft er stort, mens det som tilbys er deltidsstillinger!

• 2 av 3 går videre til studiespesialisering (Else Johansen, 2020)
• Ny forskning viser; norsk deltidsknute, deltid like slitsomt som heltid, og de 
unge er de som står sist i køen (Vabø, Drange & Amble 2019)

• Vi tenker det er viktig at skolen forbereder de unge elevene: 
1.På 20% helgearbeid,
2.På ”kriging” for fagbrev og fast ansettelse og heltid, 
3.Ved å gi kompetanse i innovasjon slik vi gjør det i #Læringslivet!
4.Samtidig må arbeidsgiver ta ansvar for endring = garantert lærlingekontrakt og heltid!
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En ut utfordring og en 
«deal»:

Hvis vi utdanner ’krigere’ 
med innovasjonskompetanse –
så må arbeidslivet møte dem 
med heltidsstillinger og 

utviklende arbeid!
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