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GJØR JOBBEN: Ufaglærte stepper

inn til alle døgnets tider. Andelen uten
relevant utdanning i helse- og sosialsektoren skal ned, men de siste årene
har tallene stått på stedet hvil.

hierarkiet
• I dag er rundt 60 000 av de ansatte i helse- og sosialsektoren ufaglærte.
• 34 prosent av personalet i helse- og sosialsektoren skal ha høyskoleutdanning innen 2015.
• Det målet kan bli vanskelig å nå, viser ny rapport.
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TRUMFER: Helge Kristiansen og Bjørn Flatmoen på Vinderen bo- og servicesenter tar en
omgang kortspill før sengetid. Kristiansen er
en av de 60 000 ufaglærte i norsk helsevesen.
På syvende året steller, vasker og mater han
syke og pleietrengende pasienter.

«Å være ufaglært er ikke synonymt
med å være nærmest ubrukelig.

Forsker Håkon Høst.

I helsenattens mulm og mørke får fleksible ufaglærte i alle tenkelige brøker
hjulene til å gå rundt. Bør de egentlig bort, alle sammen?
Tekst Ann-Kristin Bloch Helmers og Kari Anne Dolonen Foto Erik M. Sundt

K

lokka nærmer seg åtte på kvelden i femte etasje på
Vinderen bo- og servicesenter i Oslo.
Helge Kristiansen sukker lett i sykehjemskorridoren mens han tenker seg om. Kikker på den lille
lappen med numre, og går tilbake til tøyrommet.
Forbi ham fyker sykepleierne med piller og plaster.
Med trent mine finner han fram det han trenger: Håndklær til
en pasient. Nattøy til en annen.
Når ikke målet

Helge Kristiansen på sykehjemmet på Vinderen er en av de 60 000
ufaglærte i norsk helsevesen. Han er en av dem som steller, vasker
og mater. Skifter på senger og løper med bekken. Stepper inn når
mer faglærte kollegaer er syke og har ferie, og stort sett jobber på
ubekvemme tider av døgnet.
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Andelen ufaglærte er ifølge Helsedirektoratet nærmest uendret
de siste årene. I 2009 ble det ansatt 22 000 uten godkjent helse- og
sosialfaglig utdanning i pleie- og omsorgssektoren ute i kommunene,
ifølge en rapport forskningsinstituttet NIFU nylig presenterte.
I regjeringens omsorgsplan er målet å øke andelen med høyskoleutdanning fra 24 prosent i 2004 til 34 prosent i 2015. Dette målet
vil bli vanskelig å nå, mener NIFU.
Når det gjelder helsefagarbeidere er målet å utdanne 4 500 per år.
– Nå ligger tilgangen på rundt 2 400, men tallet vil sannsynligvis
bli enda lavere. Ifølge Helsedirektoratets vurdering vil man ikke klare
å nå dette målet med dagens veksttakt, skriver Helsedirektoratet i
sin kommentar i årsrapport 2009, Omsorgsplan 2015.
I tillegg til at målet om 4 500 ferdig utdannete helsefagarbeidere
per år ikke nås, er en stor andel hjelpepleiere i ferd med å gå av med
pensjon. Dette gjør at behovet for helsearbeidere vil øke enda mer.

« Som ufaglært må du
fylle opp det de over
deg i hierarkiet ikke vil ha.

Hvor mange?
I 2009 var det 115 000
årsverk I 2009 var det ifølge
Helsedirektoratet drøye
117 000 avtalte årsverk i
brukerrettet pleie- og omsorgstjeneste i kommunene.
Av disse var 35 000 årsverk
ufaglærte, 49 000 helsearbeidere/hjelpepleiere og vel
23 000 sykepleiere. I tillegg
kommer yrkesgrupper som
fysioterapeuter, leger og
ergoterapeuter.

Håkon Høst, forsker

Etter sommeren kommer en stortingsmelding om utdanning som
skal forsøke å svare på hvordan kompetanseproblemet kan løses.
Jobber kveld og natt

I seks og et halvt år har Helge Kristiansen gått på halvårskontrakter
som pleieassistent.
– Jeg får ikke fast jobb uten utdanning, sier han.
Men jobbe får han. Med en 84 prosent stilling er det ikke vanskelig
å fylle opp med ekstravakter, slik at han i praksis jobber fullt. Det er
bare å si ja der andre sier nei, eller si ja der han egentlig hadde fri.
– Stort sett jobber jeg kvelder, og en og annen natt om jeg blir
spurt, sier han.
Lege på vakt

Fra 2008 til 2009 gikk knapt 2500 av de ufaglærte over til å bli
faglærte – og litt over 1000 endret status fra ufaglærte til å bli høyskoleutdannete. Det vil si at de fullførte en helsefaglig utdanning
mens de var i arbeid.
Denne varme maikvelden er også Alan Walston Dsouza på jobb
på sykehjemmet på Vinderen. Han har akkurat rykket opp fra
pleieassistent til helsefagarbeider, men har ikke tenkt å stoppe der.
25-åringen, som opprinnelig kommer fra India, er utdannet lege
fra St. Petersburg i Russland. Målet er å få autorisasjon som lege i
Norge. Inntil videre skifter han sengetøy og lager mat til de pleietrengende pasientene.
– Dette er en god erfaring å ha som lege. Jeg vil forstå mer av
hvordan det er å jobbe som pleieassistent eller hjelpepleier. Da jeg
hadde praksis i Russland, visste jeg knapt hva hjelpepleierne gjorde,
sier han.
Alan og Helge jobber side ved side, fordeler romnumrene med
pasienter som skal stelles for kvelden. De ufaglærte er ingen ensartet gruppe.
Sammensatt

Ett av tre årsverk i den kommunale pleie- og omsorgssektoren
fylles av ufaglærte, ifølge tall fra NIFU og Statistisk sentralbyrå.
Håkon Høst ved NIFU er statsviter og har blant annet forsket på
de ufaglærte.
– Hvem er egentlig «de ufaglærte»?
– Det er en sammensatt gruppe. Studenter og skoleelever på videregående skole, som enten tar utdanning innen helse- og sosialfag
eller andre fag. Så er det personer som søker jobb innen pleie- og
omsorg, som ikke har godkjent helsefagutdanning. Det betyr ikke
nødvendigvis at de ikke har utdanning, sier Høst.
››38 prosent av de ufaglærte har en annen utdanning på videregående nivå.
››10 prosent har en annen høyere utdanning.
››9 prosent av dem som har en annen fagutdanning er i gang med
helse- og sosialfaglig utdanning på høyskolenivå.
– Med sin formal- og realkompetanse både fra sektoren og fra
andre bransjer, representerer disse en verdifull kompetanse i omsorgssektoren, selv om de etter definisjonen regnes som ufaglærte,
konkluderer Helsedirektoratet i sin årsrapport om Omsorgsplan
2015.
Mønsteret er ifølge Høst slik at man rekrutterer personer inn
i helse- og sosialutdanningene fra de ufaglærte. Det foregår en
innslusing fra arbeidsplassene, de rekrutteres via arbeidet.
Av et kull ufaglærte som ble helsefagarbeidere, hadde halv-

Ufaglærte får ikke fast jobb, og de jobber i små brøker
på ubekvemme tider.
LØST OG LITE:

parten en annen yrkesutdanning eller studieforberedende fra
videregående, enkelte også høyskole. Halvparten hadde påbegynt,
men ikke fullført videregående skole.
Mange innvandrere

– Vi vet også at det er en økende andel med innvandrerbakgrunn.
Nesten hele nettoøkningen i pleie- og omsorgssektoren de siste årene er representert av personer med innvandrerbakgrunn, sier han.
Tallene viser at de fleste av de med innvandrerbakgrunn er ufaglærte, men et betydelig antall er også hjelpepleiere og sykepleiere.
Av sykepleierne kommer de fleste fra Sverige og noen andre europeiske land. Men det er også en stor andel fra Filippinene og India.
– De ufaglærte kommer fra veldig mange forskjellige land, men
hovedtyngden er personer fra det vi kan kalle ikke-vesteuropeiske
land. Sykepleiere kommer til Norge fordi de er ønsket med den
kompetansen de har – blant ufaglærte er det bosatte innvandrere
som trenger jobb, og som derfor søker seg til pleie- og omsorg,
sier Høst.
Avhengig av ufaglærte

– Er det et problem at det er så mange ufaglærte?
– Ikke entydig. Det er klart at man er opptatt av at man skal
ha utdannete folk i helsesektoren. Man må unngå å få for mange
ufaglærte. Men slik situasjonen faktisk er i dag, så er det i hovedsak sykepleiere og vernepleiere som rekrutteres via utdanningssystemet, sier Høst.
– Til helsefagarbeiderutdanningen er man avhengig av å rekruttere via arbeidet – altså ufaglærte som allerede er i jobb. Pleieog omsorgssektoren er slik sett helt avhengig av ufaglærte. Hele
mønsteret for rekruttering er basert på dette, sier han.
Han understreker at det av de 30 000 nyansatte årsverkene i
sektoren i 2009, var 22 000 av disse ufaglærte.
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Vil utdanne ufaglærte til sykepleiere

Ufaglærte er så populære fordi de er fleksible: De fleste rekrutteres
inn i små stillinger. Jo høyere opp i hierarkiet, jo mer kan du velge i
forhold til arbeidstider og stillingsbrøker, sier Høst.
– Sykepleiere kan i størst grad velge. Hjelpepleiere må ta mer
ubekvemme skift, mens ufaglærte må ta det de får, sier han.
– Som ufaglært må du fylle opp det de over deg i hierarkiet ikke

« Vi kan ikke basere driften av syke
mennesker på ufaglært arbeidskraft.

utdanning. Det er fint dersom ufaglærte blir motivert til det. Der
er vi helt enig med Fagforbundet. Men vi kan ikke basere driften
av syke mennesker på ufaglært arbeidskraft. Mange av dem som
jobber som ufaglærte tar en helt annen utdanning og er verken
motivert eller har intensjoner om å jobbe i sektoren, sier hun.
Normann mener det har skjedd en sammenblanding av hjemmehjelpsoppgaver og sykepleieoppgaver.
– Da jeg jobbet som assistent i hjemmesykepleien for 25 år siden,
vasket jeg gulv, mens sykepleierne tok seg av pasientoppfølging. I dag
er det ikke uvanlig at assistenter både deler ut medisiner og fortar
sårstell. Det er helt greit at de formelle kravene for å gi praktisk bistand til pasienter er lave, men nå har det gått altfor langt, sier hun.

NSF-leder Lisbeth Normann.

Fag=god økonomi

vil ha. Det skjer en påfylling i timelistene nedenfra. Man kan ikke
bare si at man er imot ufaglærte, slik systemet faktisk fungerer i dag.
Man må heller sette inn rekrutteringstiltak ut fra den virkeligheten
som er, sier Høst.
Han mener det behøves en systematisk opplæring av dem som
allerede er i jobb – i første rekke til helsefagarbeiderutdanning,
men om det er ufaglærte som er motiverte, bør de også få tilbud om
sykepleierutdanning.
– Det bør jobbes systematisk med samarbeid med høyskolene,
for å tilby desentralisert sykepleierutdanning til ufaglærte og
helsefagarbeidere, sier han.
– Nulltoleranse

– Det er viktig å fremheve at det å være ufaglært ikke er synonymt
med å være nærmest ubrukelig. Det er en rådende tanke at vi må
bli kvitt de ufaglærte, mens vi i realiteten bør være veldig glad vi
har dem til å pleie de gamle. I motsatt fall ville vi fått store problemer med å holde pleie- og omsorgssektoren i gang, sier Høst.
Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund, er ikke
enig med Høst.
– Det må være nulltoleranse i bruk av ufaglært arbeidskraft til
pleie og behandling av syke mennesker i kommunehelsetjenesten,
sier hun.
– Jeg er ikke imot at ufaglærte skal ta fagutdanning eller høyskole-

De ufaglærte er attraktive fordi de er fleksible – men er de også
billigere?
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
har gjennom FoU-rapporten «Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren», kommet frem til at det kan være god økonomi å
satse på fagutdannete.
KS er sterkt involvert i Aksjon Helsefagarbeider, som skal øke
rekrutteringen av fagutdannete til sektoren.
– Det er en positiv sammenheng mellom faglige kvalifikasjoner
og kvalitet på tjenestene. Under visse forutsetninger er det også en
gunstig sammenheng mellom faglige kvalifikasjoner og kostnader
i kommunehelsetjenesten, sier Helge Eide i KS.
I rapporten kommer det frem at selv om faglært arbeidskraft
er dyrere enn ufaglært blir kostnadene likevel lavere når andelen
faglærte øker.
– Årsaken er at faglært arbeidskraft er mer produktiv enn ufaglært. Samlet sett gir en høyere andel ansatte med fagutdanning
bedre tjenester til lavere kostnader, sier han.
Forsker Håkon Høst skriver under på dette:
– Ville det blitt mye dyrere å ha bare faglærte på jobb?
– Det er klart det koster mer, men jeg tror ikke det er grunnen til
at det ser ut som det gjør. Begrensningen i antallet faglærte ligger
heller i hvor mye kommunene klarer å rekruttere, sier han.
– Og når det gjelder kostnader: Det er forskjell på lønna til en

Helsefagelevene slutter
Kunnskapsdepartementet vet ikke hvorfor elevene uteblir
eller faller fra. Tekst Kari Anne Dolonen og Ann-Kristin Bloch Helmers
Mange elever i helse- og sosialfag faller fra i løpet
av videregående skole, særlig mellom andre og
tredje skoleår.
– Vi vet for lite om årsakene til frafallet, sier Egil
Knudsen, leder for kommunikasjonsavdelingen i
Kunnskapsdepartementet (KD).
Han mener en årsak kan være mangel på lære-
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plasser. I stedet for å begynne i læra, går de videre
på skole, på såkalt allmennfaglig påbygning.
– Vi kjenner lite til årsakene til at mange velger
vekk læreplass. Kunnskapsdepartementet er i
gang med å undersøke hvor elevene som velger
påbygning i stedet for læreplass ender opp, forteller han.

– Er det i det hele tatt mulig å nå målene om å
minske andelen ufaglærte innen 2015?
– KD vil legge frem en stortingsmelding høsten
2011 om helse- og sosialfaglige utdanninger. I forbindelse med dette arbeidet vil departementet se
nærmere på rekrutteringen og gjennomføringen av
helsefagarbeiderfaget. Vi vil også se nærmere på
overganger som bedrer karriereveiene. Arbeidet med
å utforme en ny samfunnskontrakt for læreplasser er
nå i gang. I forbindelse med dette arbeidet vil status
for yrkesfagene og det offentliges forpliktelser til å
tilby læreplasser drøftes, sier Knudsen.

Fakta
Nedgang
Kommunene planlegger i underkant av 1 000 nye årsverk i
2011. Det er størst etterspørsel
etter helsefagarbeidere og sykepleiere. Forventet antall nye
årsverk tyder på at den sterke
veksten som har preget de
siste fire årene, ikke fortsetter.

ufaglært og en sykepleier. Men også ufaglærte har en anstendig
lønn. Det man må huske på er at sykepleiere har høyere produktivitet, siden de normalt sett kan mer enn ufaglærte. Om man
ansetter en ufaglært som må læres opp, er det ikke sikkert det blir
billigere. Mitt inntrykk er at de som har utdanning blir foretrukket
dersom de finnes, sier Høst.

Økonomi
Et høyere kompetansenivå
vil være forbundet med økte
kostnader for helsetjenesten.

Ferdig med skole

Helge Kristiansen på Vinderen forteller at han begynte som vaskehjelp på sykehjemmet, og etter fire år gikk han over i sitt første
vikariat som pleieassistent.
– Har du vurdert å ta mer utdanning?
– Ja. For et par år siden fikk jeg tilbud om å begynne på helsefagarbeiderutdanning gjennom jobben. Jeg begynte, men fordi jeg har
dysleksi, og jeg opplevde mangel på tilrettelegging, sluttet jeg. Nå
er jeg nok ferdig med skolegangen. Det var siste forsøk, sier han.
– Er du ofte oppe i jobbsituasjoner hvor du tenker at du burde hatt
en fagutdanning å lene deg på?
– Jeg kan jo etter hvert arbeidsoppgavene jeg faktisk har godt.
Men jeg kunne jo gjort mer om jeg hadde en utdanning. Dele ut
medisiner, stelle sår og sånne ting. Det begrenser seg jo hva jeg får
lov til å gjøre, sier han.

Deltid og heltid
Sektoren er fortsatt preget
av mye deltidsarbeid. Mønsteret er at de med lav eller
ingen utdanning har lavest
stillingsprosent.

Kilde: Årsrapport 2009, Omsorgsplan 2015. Utgitt november 2010.

Kort og kaffe

Kristiansen åpner døra inn til et av rommene og setter seg ned hos
pasient Bjørn Flatmoen. Det er tid for kortspill før kveldsstellet.
Mens de spiller kort, kommer det frem at pasient Bjørn Flatmoen
mener han nok ser mer til pleieassistent Helge Kristiansen enn til
sykepleierne på avdelingen. Kristiansen bekrefter:
– Jeg har mer tid til å sitte ned og snakke med pasientene. Sykepleierne har så mye å gjøre at de sjelden får tid til det. Jeg ser
pasientene mer, og kan si fra til sykepleierne dersom jeg ser at noen
for eksempel har fått en hudavskrapning, eller om de plutselig blir
dårligere, sier han.
– Så er det opp til sykepleierne å ta avgjørelsene ut fra det.
De to småprater over kortspillet, og tar kveldens siste kaffekopp.
Helge Kristiansen medgir:
– Jeg har vel kokt noen hundre liter kaffe de årene jeg har jobbet her.

KD henviser videre til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) på spørsmål om Kompetanseløftet er en fiasko. Statssekretær Tone Toften
i HOD svarer.
– Utviklingen i andel med høyere utdanning i
omsorgstjenestene er positiv og i tråd med forventningene. Det tar fire år å bli helsefagarbeider.
For flere av målene som er knyttet til utdanning
er det derfor slik at vi ikke ser resultat av satsingene før etter noen år. Vi vet imidlertid at tilgangen på helsefagarbeidere er problematisk.
Derfor er det satt i gang en rekke tiltak knyttet

LEGE I PLEIE: Alan Walston Dsouza har vært både pleieassistent og helsefag-

arbeider på sykehjemmet på Vinderen. I St. Petersburg jobbet han som lege.

til rekruttering av helsefagarbeidere, både i ungdomskullene og overfor voksne, sier statssekretær Tone Toften.
– Er kompetanseløftet en fiasko?
– Nei. Ulike sider av Kompetanseløftet 2015 har
vært evaluert av forskningsinstituttene NIFU og
NIBR. NIBRs undersøkelser viser at kompetanseløftet treffer godt og at kommunene er fornøyde
både med informasjon og innretning. NIBR finner
imidlertid at kommunene søker om mer midler
enn det som ligger i tilskuddsordningen per i dag.
Kommunene søker om støtte til ansatte som tar

grunn- og etter- og videreutdanning, sier hun.
– NIFU konkluderer med at den samlede årsverksinnsatsen i tjenestene har økt under kompetanseløftet, men at veksttakten er noe lav.
Andelen som arbeider i større stillinger fortsetter
å øke. Det er relativt store regionale og fylkesvise forskjeller i kompetanseprofil og -innsats.
Det kan forklares ved strukturelle forhold og av
utdannings- og arbeidstilbud i de enkelte fylker.
NIFU peker også på den utfordringen som ligger
i dagens voksenopplæringsmodell for helsefagarbeidere, sier Tone Toften, statssekretær i HOD.
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– Ledere må ta
Lisbeth Normann, NSF-leder, er klar på at sykepleieledere i kommunene har et stort
ansvar for å sikre kvalifisert personell på alle vakter. Tekst Kari Anne Dolonen og Ann-Kristin Bloch Helmers

K

ravet om å få ned andelen ufaglærte i pleie- og omsorg
kommer fra politikere og fagforbund. Offentlige dokumenter sier at andelen utgjør om lag en tredjedel av alle
årsverk i sektoren.
Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lisbeth
Normann, mener det er vanskelig å si nøyaktig hvor stor del av
årsverkene som utføres av ufaglærte.
– Ut ifra stikkprøver som er gjort, ser vi at det er
store variasjoner. Det vi vet er at vi finner størst andel
ufaglærte i store kommuner som Oslo og Bergen, og
andelen går ikke ned. I Oslo har det vært tilfeller
hvor sykehjem drives med 80 prosent ufaglærte
på vakt, sier Normann.
Lovkrav

– Hvilket ansvar har sykepleielederne i kommunehelsetjenesten for å få ned andelen ufaglærte?
– De har et stort ansvar. I helsepersonelloven
står det tydelig at ledere har et faglig personlig systemansvar. Det betyr at sykepleieledere er ansvarlige
for at tjenestene utføres på forsvarlig måte og at det er
kvalifisert personell på jobb på alle vakter.
– Hva med argumentet om at det er umulig å få tak i
kvalifisert personell?
– Sykepleieledere må da rapportere det opp i syste-

« Det er kommuner
som får dette til.
Lisbeth Normann

met og sørge for at ledelsen høyere opp tar tak i problemene med å få tak i kvalifisert personell. Ansvaret for
dette er både et politisk ansvar, et arbeidsgiveransvar
og et virksomhetslederansvar. Selv om det kan være
vanskelig å få tak i ønsket personell, ligger lovkravet
like fast.
Normann mener at lønn og fagutvikling er to virkemidler som kan bedre denne situasjonen.
– Det er kommuner som får dette til, sier hun.
Lønn og fagutvikling

Anne Moi Bø er leder av NSFs Landsgruppe av Sykepleie32 Sykepleien 7 | 2011

ledere (NSFLSL). Også hun mener problematikken varierer stort.
– Å gi enkle svar på hvordan man kan få ned
tallet, er vanskelig. Som leder av NSFLSL, har
jeg forstått at problematikken er ulik fra sted til
sted. Det kan se ut som om situasjonen
i østlandsområdet er annerledes enn
her på Vestlandet hvor jeg jobber,
sier hun.
Men det er to områder hun
likevel mener er viktig uansett situasjon og som er
helt i tråd med Lisbeth
Normanns løsninger.
Mo
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Lederansvar

I kommunehelsetjenesten er det stort
sett sykepleiere som er ledere på alle
nivå. Hvilket ansvar har de for å sikre
at de som er på jobb har fagutdanning?
– Regelverket sier at bemanningen skal ha en faglig dekning som er
i samsvar med pasientenes behov. Det
er et ledelsesansvar, sier Moi Bø.
– Er det slik i virkeligheten?
– Ja, det tror jeg. Det er mange dyktige sykepleieledere i kommuner rundt om som er svært
opptatt av dette. Problemet er at vi ikke kan nekte å ta imot pasienter. Vi må ta inn så mange som
kommuneadministrasjonen har bestemt. Mange
steder er det få eller ingen søkere til ledige stillinger. I slike situasjoner har ledere i realiteten
ikke noe valg. De må ta inn ufaglærte, sier hun.

« I forhold til regjeringens behovsanslag om ytterligere
12 000 nye årsverk i perioden 2008–2015 er veksttakten
for lav.

ansvar
– Er det et holdbart argument at det ikke er mulig å få kvalifiserte søkere?
– Det er i hvert fall slik virkeligheten er for mange. Selv om
politikere kutter i budsjetter, endres ikke kravene til kvaliteten
på tjenestene vi gir. Det er et misforhold mellom ressurser og
oppgaver, sier hun.
Moi Bø er selv leder ved Mosheim sykehjem i Stavanger.
– Har du mange ufaglærte ansatt?
– Nei. Hos oss har vi kun ufaglærte ansatt i små stillingsbrøker for å fylle helgebehovet. Vi har også to ufaglærte som
er fast ansatt ettersom de har jobbet hos oss i mange år. Ellers
ansetter jeg bare sykepleiere i hele stillinger dersom de ønsker
det. Men det kan være vanskelig å få søkere til stillinger.
Moi Bø sier at tallet som regjeringen opererer med om at
hvert tredje årsverk er ufaglært sikkert stemmer noen steder,
men ikke over alt.
– Det er i hvert fall langt fra slik på sykehjemmet jeg
jobber ved. Jeg har heller ikke hørt om andre sykehjem
i Stavangerområdet hvor andelen er så stor, sider hun.

« Andelen uten formell kompetanse er tilnærmet uendret
de siste årene.
« Selv om det ikke finnes enkle løsninger på de komplekse
rekrutteringsutfordringene, mener Helsedirektoratet at det
fortsatt finnes virkemidler som ikke er tatt i bruk.
Sitatene er hentet fra Helsedirektoratets vurdering. Årsrapport 2009, Omsorgsplan 2015. Utgitt november 2010.

allsidig, faglig utviklende og spennende. Sykepleierne må ha høy faglig kompetanse for å ivareta
et stort spekter av diagnoser hos beboerne og tiltak som iverksettes. Hos oss
driver vi målrettet arbeid for å sikre
den kompetansen vi trenger relatert til beboernes behov. Vi sørger
for å ha spisskompetanse på blant
annet slag og lårhalsbrudd, psykiatri, palliasjon og andre relevante områder. Dette gjør vi
systematisk gjennom blant
annet kompetanseplaner
og medarbeidersamtaler. Mediene
har et stort ansvar
ettersom de påvirker det bildet folk
har av sektoren,
sier hun.

m:
ke h j e
m sy
i
e
h
s
Mo
0
ær t
U f a gl
239 80
lønn :
r
e
n
00
n
Beg y
: 306 0
enitet
s
n
a
s
10 år

Økonomi

Dersom regjeringen skal nå sine mål og få økt andelen
fagutdannete, økes også utgiftene.
– Dersom man bare skulle hatt fagutdannete, ville det blitt
mye dyrere?
– Ja, det ville blitt litt dyrere, men ikke så mye. Lønnsforskjellene er ikke store. Det er andre ting som koster. Jeg
skulle mer enn gjerne ansatt bare fagutdannete i 100 prosent
stillinger, og på den måten kuttet ut de små helgestillingene
der det ofte er ansatt ufaglærte, men det går ikke. Da ville mitt
lønnsbudsjett økt med 90 prosent. Politikerne er ikke med på
det. Dersom dette hadde vært en realitet, ville beboerne fått
bedre kvalitet på tjenestene og sykefraværet ville gått ned,
sier hun.
Det som koster er nemlig helgeturnusen.
– Sykepleiere skal ikke jobbe oftere enn hver tredje helg.
Dersom jeg skal få nok hoder å dele helgene på med bare
heltidsansatte, ville lønnsbudsjettet blitt nesten doblet. Når
politikerne i Stavanger nå i tillegg vil kutte i budsjettene,
er det vanskelig å se at problemstillingen vil bli enklere,
sier hun.
– Media forvrenger

Når hun ser enkelte medieoppslag, har hun vondt for å kjenne
seg igjen.
– Medienes fokus er ofte ensidig negativt. Det gjør også
noe med unge menneskers holdninger når de skal velge hvor
de vil søke jobb. Hvem vil velge å jobbe i en sektor hvor det
virker som om alt er forferdelig? Arbeid på sykehjem er både

Arbeidsgiver

Helge Eide er områdedirektør i KS
sin avdeling for
interessepolitikk.
Ha n mener det
er viktig at ledere
jobber systematisk
for å rekruttere
nye.
Han tror ikke
kommunene «velger» bort fagutdannete når dette
klart påvirker kvaliteten på tjenestene.
– Den helt vanlige problemstillingen er nok at
kommunene ikke får tak
i kvalifiserte søkere, selv
om de forsøker. Uansett
har arbeidsgiver et ansvar for at ansatte har
den kompetansen som
er nødvendig for at det
skal kunne gis et faglig
forsvarlig tilbud, slik
loven krever.

Politiske mål
Det er et politisk mål å få ned
den høye andelen ufaglærte.
Blant annet gjennom kompetanseløftet og Omsorgsplan
2015. Regjeringen ønsker å
oppnå følgende fordeling:
››1/3 med helse- og sosialfag
på videregående nivå (helsefagarbeidere/ hjelpepleiere omsorgsarbeidere/
aktivitører m.v.)

››1/3 sykepleiere
››1/3 med annen høyskole-

og universitetsutdanning
(vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter,
sosionomer, ernæringsfysiologer, psykologer, leger
m.v.)
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Ufaglært? Ligg unna
Sykepleiens under cover jobbsøkere ble blankt avvist uten fagkunnskap av bilverkstedene.
Men mangel på faglig ballast var uproblematisk når det handlet om pleie av bestemor.
Tekst Kari Anne Dolonen og Ann-Kristin Bloch Helmers Foto Scanpix og Colourbox

H

vor er det lettest å få seg jobb som ufaglært: På verksted eller
på sykehjem? Sykepleiens uhøytidelig stikkprøve ble utført
ved at vi ringte rundt til tilfeldig valgte verksteder og sykehjem på Østlandet. Vi presenterte oss som ufaglærte på jakt etter
jobb overfor fem verksteder og fem sykehjem. Vi sa vi var ufaglært,
hadde vært hjemmeværende og passet barn i ti år, og nå ville ut på
arbeidsmarkedet igjen.
Av relevant erfaring presenterer vi til verkstedene at vi er glad i
biler og har skrudd litt på egen bil på fritida. Til sykehjemmene var
planen å si at vi er glad i mennesker og har pleid bestemor i ny og ne.
– Nei, nei, nei

På første telefon til et tilfeldig merkeverksted blir vi møtt med kontant avvisning.
– Med den bakgrunnen ville du ikke fått jobb hos oss. Og, for å
være helt ærlig, jeg tror ikke du får jobb på et annet verksted, heller.
– Så jeg kunne ikke jobbet på verkstedet hos dere med min bakgrunn?

– Nei. Det kreves mye mer her enn at man har skrudd litt i garasjen. Men vi trenger bilmekanikere, så det er ikke noe dumt yrke å
utdanne seg til, er beskjeden.
Hos de fire andre er tonen den samme. Nei, det går ikke uten
fagbrev. Noen tilbyr seg å undersøke om det er andre oppgaver vi
kan utføre. Men ikke å skru bil.
– Hei, jeg lurte på om det var mulig å få jobb hos dere. Jeg har vært
hjemme med barn de siste årene. Men jeg er glad i å mekke bil på fritiden
og har skrudd mye på en gammel Ford.
– Har du fagbrev?
– Nei, det har jeg ikke.
– Da blir det vanskelig.
– Finnes det ingen muligheter for å få jobb uten fagbrev?
– Beklager, men sånn er det. Lykke til videre.
Hos verksted tre drar mannen i andre enden på det.
– Jahaa. Nei, det tror jeg blir vanskelig. Det går i to hundre her
om dagen. Jeg er redd for at det bare hadde blitt plunder. Vi er nok

Samme stunt i 2004
I 2004 gjorde Hans Arne Pettersen og en sekretær ved NSF Oslo akkurat det samme som Sykepleien.
De ringte fem bilverksteder og fem bydeler i Oslo.
– Jeg ringte bilverksteder og fikk ikke napp. Min kollega fikk tilbud om jobb på dagen over telefon, oppsummerer Pettersen, som fremdeles jobber i Norsk
Sykepleierforbunds Oslo-kontor.
Før vi ringer, spør vi om han tror situasjonen har
endret seg.
– Hvis ikke bydelene har tatt innover seg hvor viktig
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det er med fagutdannet personell, vil det undre
meg. Spesielt har det vært mye fokus rundt ansvaret som ligger i å drive faglig forsvarlig, sier han.
Sekretæren som ringte, søkte jobb i hjemmesykepleien.
– Her er det nok fremdeles lettere å få jobb som
ufaglært enn på sykehjem. De har mer ressurser

der, sier Pettersen.
Når det gjelder å få jobb på bilverksted som ufaglært, tror han at det kan ha blitt lettere.
– Sist jeg leverte bilen min inn til service, måtte jeg
vente lengre enn vanlig. Forklaringen var at de mangler
folk. Det kan kanskje føre til at bilverkstedene senker
litt på kravene, sier han.

5

på Stortinget
Tekst Kari Anne Dolonen

Er kompetanseløftet
en fiasko?

Bent Høie (H), Helse- og
omsorgskomiteen:
Kompetanseløftet har ikke tilstrekkelige
virkemidler for å nå målene. Høyre har
fremmet flere forslag for å gjøre det mulig
å nå målet om mer kompetanse i Helseog omsorgstjenesten i kommunene. Blant
annet bedre etterutdanningstilbud til de
ufaglærte som allerede er i tjenesten.

panseret!

Laila Dåvøy (KrF), Helse- og
omsorgskomiteen:
Det er i alle fall for dårlig oppfølging. Samhandlingsreformen vil kreve mer personell
med høy utdanning, ikke minst sykepleiere
og spesialsykepleiere. Sannsynligvis langt
flere enn det som var foreslått i Omsorgsplan 2015.

nødt til å ta inn folk som vi vet kan gjøre de oppgavene vi trenger å få gjort.
Men du får ha lykke til!

Tore Hagebakken (Ap), Helse- og
omsorgskomiteen:
Kompetanseløftet er på ingen måte noen
fiasko. Den har gitt, og vil gi gode resultater
videre. Årsverksinnsatsen økte med om
lag 3 300 årsverk i 2010. Vi er dermed godt
i gang med å oppfylle målet om 12 000 nye
årsverk innen 2015. Tall fra SSB viser at om
lag hele årsverksveksten i 2009 består av
personell med helse- og sosialutdanning.

– Ja, ja, ja

På telefon til det første sykehjemmet blir vi bedt om å sende både søknad og
CV. Det samme skjer hos sykehjem to, og tre. Og fire. Men ikke sykehjem
fem. Der har de nok ufaglærte for øyeblikket.
– Send meg en kortfattet søknad på mail, du, sier damen ved sykehjem to.
Vi vil vite om det å sende inn CV og søknad bare er en pen måte å avvise
oss på, eller om vi faktisk har muligheter for å pleie syke eldre med vår
bakgrunn. Så vi spør. Er det muligheter for jobb uten fagutdanning eller
relevant arbeidserfaring?
– Å ja, det er det. Send meg en søknad, du, sier damen.
Ved sykehjem tre er det det samme.
– Jeg er ikke utdannet inne helse. Jeg har vært hjemme med barn de siste
årene. Er det mulig for meg å få jobb hos dere?
– Du får nok ikke fast jobb, men ekstravakter bør ikke være noe problem.
Send meg en søknad, du, sier nok en hyggelig dame.
Ved neste sykehjem ser det veldig lovende ut. Vi setter i gang:
– Jeg er ikke utdannet inne helse. Jeg har vært hjemme de siste ti årene. Er
det mulig for meg å få jobb hos dere?
– Det vil ikke være mulig for deg å få fast ansettelse, men du kan få
kortvarige kontrakter. Kan du jobbe i sommer, forresten?
– Nei, jeg tenkte å begynne å jobbe fra høsten.
– Ta kontakt igjen til høsten. Det er ikke noe problem å få ekstravakter.
Dersom du liker deg kan vi hjelpe deg med utdanning etter hvert, men
da trenger du en del praksis først. Det er mange muligheter, sier den optimistiske damen.
Sykepleiens oppsummering:

Det ble altså ingen konkrete jobbtilbud per telefon, men inntrykker er
likevel:
Det er lettere å få jobb med å pleie eldre (som for øvrig i snitt har seks
diagnoser hver, og stadig blir eldre og skrøpeligere), enn å pleie biler.
Og mens standard spørsmål på verkstedene var om vi hadde fagbrev,
var det ikke ett eneste av de fem sykehjemmene som etterspurte verken
erfaring, motivasjon eller bakgrunn for øvrig. ||||

« Beklager,
men sånn
er det.
Lykke til
videre.
Sjef på bilverksted

Trine Skei Grande (V), Kirke-,
utdannings- og forskningskommiteen:
Jeg er bekymret, men jeg vil kanskje ikke
bruke ordet fiasko ennå. Vi må begynne å
ta på alvor at vi kommer til å ha altfor lite
helsepersonell i fremtiden dersom vi ikke
satser mer nå. Jeg har merket meg den
positive trenden med økende søkertall til
alle nivåer i videregående opplæring, men
vil advare mot at det skal bli en sovepute.
Vi har et stort potensial i nå flere unge
som vil arbeide i omsorgsyrkene, og ikke
minst tror jeg det er mye å hente på voksenopplæringssiden. Uansett tiltak er det
helt avgjørende at vi som politikere bidrar
til snakke opp statusen for disse yrkene.

Aksel Hagen (SV) Kirke-, utdannings- og forskningskommiteen
Når det gjelder helsefagarbeidere vet vi
at det er for få søkere til utdanningen, for
få begynner, for mange slutter underveis.
Når det gjelder personell på høyskolenivå:
Her står vi midt opp i et stortingsmeldingsarbeid som nettopp omhandler hva slags
kompetanse og utdanninger vi trenger
framover, og hvordan vi skal få god nok
rekruttering inn i disse utdanningene.

Les også Lisbeth Normann på side 66.
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