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Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for mottatt høring om FAGBREV PÅ JOBB.

Innen helsefagene er det en stor andel ufaglærte, og det er behov for å formalisere og kvalitetssikre 
kompetansen i helse- og omsorgstjenesten. Ordningen som skisseres i høringen bygger opp under 
fremtidens kompetansebehov for arbeidstagere med fagbrev, og prinsippet om livslang læring. For 
helsefagene må ordningen også innebære språkkrav i norsk.

Utstrakt bruk av deltidsstillinger i helsevesenet hindrer mange i å benytte seg av praksiskandidatordningen. 
Fagbrev på jobb; som kombinerer deler av lærlingeordningen med deler av praksiskandidatordningen, uten å 
gå ned i lønn, vil derfor gi en fleksibel vei mot fag- og svennebrev, spesielt for voksne. 

Med en slik ordning må det stilles strenge krav til allsidig praksis forut for kontrakten, og med  krav om 
minimum fire år praksis i minimum 80 % stilling når det inngås kontrakt. Det må i tillegg stilles strenge krav til 
kvalitetssikring av læringsutbyttene til kandidatene, slik at avkortningen av praksis/opplæringstiden ikke går 
ut over sluttkompetansen til kandidatene og kvaliteten på utdanningen. 

Med det nye forslaget til lovtekst vil realkompetansevurdering, målretta opplæring og krav om veiledet 
praksis gi grunnlag for å gå opp til fagprøve. NSF støtter forslaget til ny lovtekst, under forutsetninger om at 
det innføres språkkrav i norsk for kandidater til helsefagene.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari E. Bugge
Forbundsleder Fagsjef
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