STYRESAK
GÅR TIL:
FØRETAK:

Styremedlemmer
Helse Fonna HF

DATO:
05.01.22
SAKSHANDSAMAR: Aud Gunn Løklingholm
SAKA GJELD:
Administrerande direktør si orientering
STYRESAK:

4/22

STYREMØTE:

14.01.22

Vedlegg 10

FORSLAG TIL VEDTAK
Styret i Helse Fonna HF tar meldingane til orientering
1

2

3

Tilsyn
Vedlagt

Høyringar
Vedlagt

Status pandemi/ beredskap
Orientering i møtet

NOTAT
GÅR TIL:
FØRETAK:
DATO:
FRÅ:
SAKSHANDSAMAR:
SAKA GJELD:

Styremedlemmer
Helse Fonna HF

10.12.21
Administrerande direktør
Aud Gunn Løklingholm

Administrerande direktør si orientering
Rapportering tilsynssaker frå 10.11.21- 10.12.21

STYRESAK:

4/22

STYREMØTE:

14.01.2022

Administrerande direktør si orientering pkt. 1

1

(Nye saker og nye aktivitetar i perioden er merka med raud skrift.) Helse Fonna HF frå 10.11.21- 10.12.21
MYNDIGHETSORGAN

HELSEFØRETAK

OMRÅDE OG
TEMA FOR TILSYNET

DATO FOR
TILSYNSRAPPORT

HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT
AVVIK?

FRIST FOR
LUKKING AV
AVVIK

Heisconsult
tekninsk
rådgiving
20/1624
(19/352)

Helse
Fonna
HF

Tilsyn 11.12.18
Ved Odda sjukehus
Tilstandskontroll

19.09.19

Det vart avdekka 5 avvik. Heisconsult
har skissert
tiltak som må utførast for å
utbetra/nullstilla NHK rapport:
Heisen anbefales utskiftet i sin helhet.

Det er ikkje
sett frist
for lukking
av avvika

Heiskontrollen AS

Helse
Fonna

Periodisk
sikkerhetskontroll
av heis ved Valen
sjukehus

06.10.20

Det vart avdekka to avvik ved
tilsynet.
1. Låstapp i andre etasje gikk trekt
2. Opplysningskilt i sjaktebunn var
løsnet fra veggen å lå i bunn.

Det er ikkje Avvika er under
utbetring
sett frist
for retting i
rapporten

1. stk. heis
Niregnr:31228003
55
Odda Sjukeheim
Sengeheis/personheis

STATUS
I SAKA

SAK
AVSLUTTA
DATO

Begge avvika har alvorsgrad 4.

2

Arbeidstilsynet
21/2529

Helse
Fonna
HF

Tisyn med Helse
Fonna HF
Haugaland DPS
poliklinikk

Vedtak om
pålegg
28.09.2021

Det vart avdekka avvik og gitt fire
pålegg ved tilsynet
1. Pålegg – Bedriftshelsetjeneste
– plan for bistand
2. Pålegg – Vold, trusler om vold
og uheldige belastninger –
kartlegging, risikovurdering,
tiltak og plan
3. Pålegg – Vold og trussel om
vold – opplæring
4. Pålegg – Vold og trussel om
vold - informasjon

20.01.2022

Helse Fonna har i
brev datert
08.10.2021 gjeve
tilbakemelding til
Arbeidstilsynet
Helse Fonna har i
brev datert
10.11.2021 søkt
om utsetting av
frist
Arbeidstilsynet har
i brev datert 11.11.
2021 innvilga
utsett frist til
20.01.2022

3

NOTAT

GÅR TIL:
FØRETAK:

Styremedlemmer
Helse Fonna HF

DATO:
FRÅ:
SAKSHANDSAMAR:

28.12.21
Administrerande direktør
Aud Gunn Løklingholm

SAKA GJELD:
STYRESAK:

Høyringssvar i perioden 10.11.2021 – 28.12.2021
4/22

STYREMØTE:

14.01.22

Administrerande direktør si orientering pkt. 2
8 Vedlegg, Høyringsuttalane

Nr
1
2
3
4

5

FRÅ
2021/3962
Direktoratet for e-Helse/
Helse Vest
2021/4185
Arbeids- og
sosialdepartementet/
Helse Vest
2021/3394
Sveio kommune
2021/4455
Helse- og
omsorgsdepartementet

2021/4374
Helse- og
omsorgsdepartementet

SAKA GJELD
Høring – mal for
personvernkonsekvensvurdering
(DPIA) med veiledning til
utfylling
Høring om endringer i
arbeidsmiljøloven – Kollektiv
søksmålsrett for fagforeninger
om ulovlig innleie
Framtidig fylkestilhøyrsle for
Sveio kommune
Høring – forlengelese av forskrift
om midlertidig
substitusjonsbehandling med
vanedannende legemidler for
personer med
rusmiddelavhengighet under
karantene eller isolering ved
koronautbrudd
Høring – forlenget
rekvireringsrett for sykepleiere

HØYRINGSFRIST
19.11.2021
30.11.2021
01.12.2021
01.12.2021

01.12.2021

6
7
8

2021/4005
Helse- og
omsorgsdepartementet/
Helse Vest
2021/3458
Helse- og
omsorgsdepartementet

og farmasøyter for vaksiner mot
covid-19
Høring – Endringer i
spesialistforskriften

Høring – Forskriftsendring –
Pasientskadelovens virkeområde
og tilskuddsplikt for naprapater,
osteopater og paramedisinere
2021/3167
Høring – forslag til
Kunnskapsdepartementet/ opplæringslov og endringer i
Helse Vest
friskoleloven

03.12.2021
17.12.2021
20.12.2021

Fag og forsking

HELSE VEST RHF
Postboks 303
4068 STAVANGER
v/Lene Lie

Dykkar ref.:
2021/1134 9482/2021

Vår ref.:
2021/3962 - 34847/2021

Sakshandsamar:
Linda Ånderå Bokn

Dato:
19.11.2021

Ber om innspill til høring - Mal for personvernkonsekvensvurdering (DPIA) med
veiledning til utfylling
Helse Fonna har ingen innspill til høringen.

Vennleg helsing
Linda Ånderå Bokn
Avdelingsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse:
Helse Fonna HF
Postboks 2170
5504 Haugesund

Elektronisk adresse:
post@helse-fonna.no
www.helse-fonna.no

Besøksadresse:

Generell informasjon:
Sentralbord 52732000
Org.nr: 983974694
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HR

HELSE VEST RHF
Postboks 303
4068 STAVANGER
v/Gina Beate Holsen

Dykkar ref.:
2021/1179 9268/2021

Vår ref.:
2021/4185 - 36362/2021

Sakshandsamar:
Rita Riise

Dato:
30.11.2021

Svar på høring om endringer i arbeidsmiljøloven – Kollektiv søksmålsrett for
fagforeninger om ulovlig innleie
Viser til høyringsnotat datert 02. november 2021 kor Arbeids- og sosialdepartementet legg
fram forslag til endringar i arbeidsmiljøloven om å gjeninnføre regelen om kollektiv
søksmålsrett for fagforeiningar om ulovleg innleie frå bemanningsføretak, som vart oppheva i
2015.
Helse Fonna har følgjande kommentar til forslaget:
Helse Fonna er oppteken av å sikra eit seriøst arbeidsliv med trygge rammer. Men vi meiner
omsyna som ligg til grunn for forslaget om kollektiv søksmålsrett allereie er ivaretatt og
strengt regulert gjennom arbeidsmiljølovas bestemmelser slik dei er i dag:





Arbeidsmiljøloven § 14-9 nr 1 er tydelig på hovudregelen om at arbeidstakar skal
tilsetjast fast og kva som ligg i det.
Arbeidsmiljøloven § 14-12 angir tydeleg kva vilkår som må oppfyllast for at det skal
vere åtgang til å fråvike hovudregelen om fast tilsetjing gjennom innleie frå
bemanningsføretak.
Den enkelte innleidde arbeidstakar kan sjølv bringe saka inn for domstolane viss det
føreligg brot på reglane om innleie, jf. arbeidsmiljølova § 14-14.
Innleiereglane er underlagt offentleg tilsyn, jf. arbeidsmiljølova § 18-6

Høyringsnotatet påpeiker under punkt 3 avsnitt 3 kva motargument for kollektiv
søksmålsrett som kom i 2012/2013 då forslaget var framme. Helse Fonna meiner desse
motargumenta fortsatt gjer seg gjeldande i dag.

Postadresse:
Helse Fonna HF
Postboks 2170
5504 Haugesund

Elektronisk adresse:
post@helse-fonna.no
www.helse-fonna.no

Besøksadresse:

Generell informasjon:
Sentralbord 52732000
Org.nr: 983974694

Vennleg helsing
Helse Fonna

Helga Stautland Onarheim
HR direktør
Dokumentet er elektronisk godkjent
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SVEIO KOMMUNE
Postboks 40
5559 SVEIO
v/Petter Steen jr

Dykkar ref:
20/390

Vår ref:
2021/3394 - 31029/2021

Sakshandsamer:
Olav Godtfred Klausen

Dato:
11.10.2021

Høring - Framtidig fylkestilhøyrsle for Sveio kommune
Helse Fonna gir spesialisthelsetjenester til pasienter i både Vestland og Rogaland fylke i dag.
Kommunen vil fortsatt være i opptaksområdet for foretaket selv om kommunen skifter fylke.
Helse Fonna har derfor ingen merknader til Sveio kommune sin fylkestilhørighet.

Vennleg helsing
Helse Fonna HF
Olav Godtfred Klausen
Administr.direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse:
Helse Fonna HF
Postboks 2170
5504 Haugesund

Elektronisk adresse:
post@helse-fonna.no
www.helse-fonna.no

Besøksadresse:

Generell informasjon:
Sentralbord: 52 73 20 00
Org.nr: 983 974 694

Høring - forlengelse av forskrift om midlertidig substitusjonsbehandling med vanedannende
legemidler for personer med rusmiddelavhengighet under karantene eller isolering ved korona

Forlengelse av forskrift anbefales.
Forskrift sikrer forsvarlig og avgrenset substitusjonsmedisinering ved andre avhengigheter enn
Opiater. Sikrere bedre gjennomføring av Isolasjon og /eller Karantene for pasienter med
avhengighetsproblematikk. Den sikrer også en felles praksis og støtte til utøvende parter.

I Helse Fonna har vi praktisert raskt inntak i Legemiddelassisert rehabilitering med oppstart
medisinering uten forventet negative urinprøver. Har valgt å starte med lav dose 8 mg Buprenorphine
Orifarm.
Ingen har bedt om substitusjonsmedisinering opiater uten å være inkludert i LAR
Differensialdiagnostisk vurdering er gjennomført raskt ved spesialist i forhold til opiatavhengighet og
eller andre avhengigheter.
Ambulerende tjenester har vært gjennomført under hele pandemi for administrering av
substitusjonsmedisinering i LAR. Pasienter har fått god veiledning og informasjon og har tatt til seg
gode smittevernregler.
Det har ikke vært behov for substitusjonsbehandling av sentralstimulerende midler eller
substitusjonsbehandling for Benzodiasepiner i regi av Spesialisthelsetjenesten, ved karantene for
pasienter.
Dette med bakgrunn i lite smitte blant rusavhengige i Helse Fonna området. De fleste pasienter i LAR
har gjennomgått vaksinering og eller fått tilbud om vaksinering Covid.
I og med at smittesituasjonen har vært økende i befolkning, kan det i tiden fremover, være behov for å
benytte forskrift også i Helse Fonna området.
På bakgrunn av dette anbefaler vi forlengelse av forskrift om midlertidig substitusjonsbehandling med
vanedannende legemidler for personer med rusmiddelavhengighet under karantene eller isolering ved
korona.

Kvittering på innsendt høringssvar på Høring forlenget rekvireringsrett for sykepleiere og
farmasøyter for vaksiner mot covid-19
Høringens saksnummer: 21/4528
Høring: Høring - forlenget rekvireringsrett for sykepleiere og farmasøyter for
vaksiner mot covid-19
Levert: 23.11.2021 11:53:51
Svartype: Uten merknader
Jeg svarte som: Annen offentlig etat
Avsender: Helse Fonna
Kontaktperson: Haldis Økland Lier, fagdirektør
Kontakt e-post: haldis.okland.lier@helse-fonna.no

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.

- Førstevalg for framtidas pasient

Regionalt utdanningssenter Helse Vest
v/Rolf Espen Falk Christensen
Haugesund, 16.11.21

Høyringsinnspel - Forslag til endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
for leger og tannleger (spesialistforskriften) – Elements sak 2021/4005
Helse Fonna har motteke høyringsbrev frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) datert 22.10.21, med
forslag til endringar i spesialistforskrifta. Høyringa er handsama i utdannings- og kompetanseavdelinga.
Etter avtale med Regionalt utdanningssenter blir høyringsinnspelet sendt dit for samordning med andre
høyringsinnspel frå helseføretaka i Helse Vest, og det blir gitt eit samla høyringssvar frå RHFet.
Helse Fonna har innspel til følgjande punkt i forslaget til forskriftsendring:
5.2.1 Utdanningsvirksomhetenes ansvar for utdanningsløpet til den enkelte lege
§ 25 fjerde ledd skal lyde:
Veilederen for lege i utdanningens andre og tredje del skal være godkjent spesialist i den
spesialiteten som legen spesialiserer seg i. Dersom en lege i spesialisering har et lengre
tjenesteopphold utenfor den ansvarlige utdanningsvirksomheten under
spesialistutdanningen, kan veilederen i den perioden være godkjent spesialist i en annen
spesialitet. Dersom en lege er ansatt i vikariat i utdanningens andre del, er det
tilstrekkelig at veilederen er godkjent spesialist i en av spesialitetene i den felles faglige
plattformen.
Helse Fonna er einig i at dette er ei formålstenleg presisering i forskrifta. Helse Fonna har allereie
gjennomført dette for dei aktuelle spesialitetane og det vil såleis ikkje medføre nokon endring frå
situasjonen i dag. Helse Fonna er også einig i presiseringa som inneber at lege tilsett i vikariat i LIS 2 kan
ha veiledar som er godkjent i ein av spesialitetane med felles fagleg plattform.
5.2.2 Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål
§ 26 første ledd skal lyde:
Utdanningsvirksomheten skal sørge for at legen får løpende vurdering av om
læringsmålene er oppnådd og at oppnådde læringsmål dokumenteres så snart som mulig.
HOD anfører at det er utdanningsvirksomheten som er gitt ansvaret for å sørge for at LIS får løpende
vurdering av om læringsmålene er oppnådd og at oppnådde læringsmål dokumenteres så raskt som
mulig. Hvordan dette skal gjennomføres i praksis bør være opp til den enkelte virksomhet på bakgrunn av
organisering av veiledning, supervisjon og legens individuelle utdanningsplan.
Helse Fonna

Kontaktinfo:

Fakturaadresse:

Besøksadresser:

P.Boks: 2170
Haugesund.
5504 Haugesund
00
Foret.nr: 983 974 694
00
Bank. 3201.15.00241
00

Sentralbord: 52 73 20 00

Haugesund:
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5751 ODDA
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www.helse-fonna.no

Tlf: 52 73 20 00
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Tlf: 53 46 64

Karmsundsgt. 120, 5528

- Førstevalg for framtidas pasient

Helse Fonna meiner at denne endringa inneber ei potensiell svekking av kvaliteten i spesialistutdanninga
og at denne endringa ikkje bør gjennomførast. Ei forskriftsendring vil opne for at vurdering av
kompetanse kan gjerast utan at spesialistar i faget er involvert. Det viktigaste føremålet med ny
spesialistutdanning er å auke kvaliteten på utdanninga, gjennom å stille krav om oppnådd kompetanse ved
gjennomføring av læringsmål. Svært mange leiarar ved sjukehusavdelingane har ikkje
spesialistkompetanse i aktuelle spesialitet, og heller ikkje medisinsk utdanning. Dei har såleis heller ikkje
det faglege grunnlaget som er nødvendig for å kunne vurdere om ein LIS har oppnådd tilstrekkeleg
kompetanse til å kunne fungere som spesialist i faget. Leiar vil derfor vera heilt avhengig av å støtte seg
på den kompetansen spesialistar i faget har, for å kunne avgjere om eit læringsmål er innfridd.
Dei fleste sjukehusa i Norge har fortsatt mangel på spesialistar, og presset på å utdanne spesialistar er
stort. Det er derfor ein reell fare for at ein vil kunne gå på akkord med kvalitets- og kompetansekrav for
fullføring av utdanninga. Me meiner det ikkje er tilstrekkeleg å overlate til utdanningsverksemdene å
sørge for at ein har system som sikrar at spesialistar er involvert i vurderinga. Det er svært viktig at kravet
om spesialistkompetanse i faget ved vurdering av LIS blir oppretthaldt ved at dette er nedfelt i forskrifta.
Vidare anfører HOD at når LIS har tjeneste andre steder enn der veileder arbeider vil det være vanskelig
for veileder å vurdere hvorvidt LIS har oppnådd læringsmålene. Kravet i § 26 om at det skal innhentes
anbefalinger fra veileder ved vurderingen av oppnådde læringsmål vil dermed kunne være vanskelig å
oppfylle.
Det vil vera mogleg for utdanningsverksemda å organisere seg slik at veiledar kan halde kontakt med
utdanningskandidaten også når denne arbeidar på ein annan stad. Det må då vera veiledar si oppgåve å
innhente informasjon frå andre spesialistar der LIS har sitt arbeid, slik at vurdering av kompetanse kan
gjerast på eit godt fagleg grunnlag. Ved lengre tenesteperiodar andre stader enn der veiledar arbeider, skal
det også oppnevnast ein annan veiledar på denne arbeidsstaden, som vil kunne vurdere kompetansen til
LIS betre enn ein ikkje-medisinsk leiar. Dette er tatt inn i Helse Fonna sine samarbeidsavtalar med andre
sjukehus for teneste utanfor føretaket, der det heiter: Samarbeidsforetak står for supervisjon, veiledning
og kompetansevurdering, samt dokumentasjon av læringsaktiviteter og læringsmål i
spesialiseringsperioden.
HOD skriv vidare: Som nevnt over er det i dag også et krav om at det skal innhentes vurdering fra minst
én av dem som har deltatt i supervisjon ved vurderingen av oppnådde læringsmål. Også dette
foreslås endret.
Helsedirektoratet skriv i nasjonal veiledar om kompetansevurdering av leger i spesialisering at en
helhetlig vurdering av et vurderingskollegium bør inngå som en del av vurderingsprosessen. Vidare at i et
vurderingskollegium bør leder, veileder, aktuelle supervisører og eventuelt andre kolleger av LIS-en
delta. Dei fleste avdelingane har etablert ei ordning med vurderingskollegium, som skal sikre at
kompetansevurdering av LIS blir gjort på eit tilstrekkeleg fagleg grunnlag. Ei forskriftendring vil kunne
sparke bein under ordninga med vurderingskollegium, då det med ei slik endring ikkje lenger vil vera
forskriftsfesta krav om vurdering frå veiledar og supervisør, men at dette ligg som ein bør-anbefaling i ein
veiledar. Det vil då i større grad vera opp til utdanningsverksemdene sjølv å bestemme korleis dei
organiserer vurderinga av LIS, som potensielt vil kunne svekke kvaliteten i denne.
5.3 Overgangsregler
Helse Fonna
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- Førstevalg for framtidas pasient

§ 37 andre ledd bokstav a skal lyde:
Legene har rett til å få en vurdering av oppnådde læringsmål på bakgrunn av kompetanse
oppnådd ved tjeneste og andre læringsaktiviteter som allerede er gjennomført etter
forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og
turnusstillinger for leger. Utdanningsvirksomheten der legen er ansatt eller
utdanningsvirksomheten legen er tilknyttet, skal sørge for at oppnådde læringsmål
vurderes og dokumenteres innen 31. desember 2023. For leger som da er i permisjon eller
har annet fravær fra tjenesten, er fristen seks måneder etter at legen er tilbake i tjenesten.
Helse Fonna er einig i denne forskriftsendringa, og har ikkje kommentarar utover dette.

Andreas Andreassen
Utdanningskoordinerande overlege
Helse Fonna HF

Helse Fonna
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Kvittering på innsendt høringssvar på Endring i
forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om
pasientskadelovens virkeområde og om
tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor
den offentlige helse- og omsorgstjenesten
(plassering av naprapater, osteopater og
paramedisinere i risikokla
Høringens saksnummer: 21/4011
Høring: Endring i forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om pasientskadelovens
virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den
offentlige helse- og omsorgstjenesten (plassering av naprapater, osteopater
og paramedisinere i risikokla
Levert: 24.11.2021 09:06:57
Svartype: Uten merknader
Jeg svarte som: Annen offentlig etat
Avsender: Helse Fonna
Kontaktperson: Haldis Økland Lier, fagdirektør
Kontakt e-post: haldis.okland.lier@helse-fonna.no

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.

Utdanning- og kompetanseavdeling - Utdanning- og kompetanseavdeling

Dato:
Arkivref:

28.10.2021
2021/3167 - 32833/2021

Høring - Forslag til opplæringslov og endringer i
friskoleloven
Forslag til høringssvar
Høring Forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven

Helse Fonna er godkjent opplæringsbedrift for ambulansefag, helsefag, portør,
dataelektroniker og ernæringskokkfaget. Vi har 48 lærlingplasser. Nasjonal helse- og
sykehusplan, samt styringsdokument fra regionalt helseforetak ber oss om å ta inn
lærlinger i andre relevante fag og øke antallet læreplasser for helsefagarbeidere. Som
helseforetak skal vi bidra til utdanning av elever og lærlinger. Vi tilbyr per i dag kun
«ordinære» lærekontrakter, og har ikke tilbud til praksiskandidater, full opplæring i
bedrift eller fagbrev på jobb. Vårt høringssvar vil omhandle det som er relevant for oss
som lærebedrift og våre behov som helseforetak.

Innledning
Fagarbeideren er en viktig ressurs for Helse Fonna, og vil den være i fremtiden også. Vi
skal legge til rette for god og fremtidsrettet pasientbehandling og god bruk av ressurser
for å skape pasienten sin helsetjeneste. For å få til dette er vi avhengig av kompetente
medarbeidere.

Det er i enkelte fag utfordrende å rekruttere kompetente medarbeidere. Dette ser vi
starter allerede ved rekruttering til utdanningen. I faget ernæringskokk har vi i år ikke
tatt inn lærlinger, og vi er bekymret for fremtidig rekruttering i faget. I ambulansefaget
er det utfordrende å få tak i lokale søkere. Som hovedregel rekrutterer vi direkte fra
skolene, forutsatt at kandidatene er kvalifiserte. Erfaringsvis vet vi at lærlingene ønsker
å etablere seg der de har vokst opp. De lærlingene vi rekrutterer fra andre steder i
landet, flytter hjem etter endt læretid. Derfor er det god ressursbruk å rekruttere lokale
kandidater.

En del av søkerne til våre læreplasser er voksne privatister. Dette ser vi spesielt i
ambulansefaget. Dette er voksne som har valgt feil utdanning, og som står uten reel
mulighet til å ta utdanning i videregående skole. Noen av disse har tatt vg2 og vg2 som
privatist, noen får deler av dette realkompetansevurdert. Imidlertid registrerer vi at det
er ulik praksis av hva som legges til grunn ved realkompetansevurderingen. En
tydeliggjøring eller kriterier vil være til nytte.
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Vi er også bekymret for at i ambulansefaget er ikke gratisprinsippet gjeldende. For å få
sluttkompetanse som kvalifiserer til fast jobb, må lærlingene legge ut mellom kr.
50 000,- og 100 000,-

Ikke alle kan bli helsepersonell. I flere yrker i helsevesenet stilles det formelle krav for å
få både fast jobb og læreplass. Dette er i hovedsak helseattest for førerkortgruppe 3 og
politiattest. Akuttmedisinforskriften stiller også krav.
Det er også et frafall i læretiden, hvor frafallet nødvendigvis ikke kan forebygges. Vår
erfaring er at frafallet skyldes at man ikke takler inntrykkene man utsettes for. Spesielt
gjelder dette for lærlinger i ambulansefaget. Derfor er det viktig med et godt system for
å kunne tilby disse en annen utdanning. Er man over en viss alder har ikke
Oppfølgingstjenesten noe ansvar og man har brukt opp ungdomsretten. Kryssløp fra
ambulansefag til helsefag eller portør er eksempelvis viktig å bevare for å kunne gi et
tilbud.

Helse Fonna er et helseforetak som er fordelt over to fylker. Dette gir noen utfordringer
når det kommer til administrasjon av lærlingene. Fylkeskommunene kan ha ulike
tolkninger, ulike krav og har ulik oppbygging og organisering av fagopplæringen. Slik
regelverket er i dag kan vi ikke ansette lærlingene i ett fylke, for så å fordele lærlingene
over de ulike sykehusene og ambulansestasjonene i foretaket. Dette ville forenklet
administrasjon og ressursbruk.
Samarbeidet mellom skole og bedrift er viktig. Vi har tett samarbeid mellom Helse
Fonna som lærebedrift og relevante videregående skoler. I faget Yrkesfaglig fordypning
tilbyr vi derfor praksisplasser for elever i de ulike fagene vi rekrutterer til. Dette
samarbeidet er viktig for å bidra til opplæringen av elevene. Samarbeidet er også viktig
for å sette fokus på vår bedrifts behov for kompetanse og innhold. Helse Fonna tilbyr
også hospiteringsplass for yrkesfaglærere.

Dimensjonering av videregående utdanning, inntak og rettigheter
Når fylkeskommunen skal dimensjonere sitt tilbud må dette være i tråd med samfunnets
behov og tilgang på læreplasser. Dette må ikke bare tillegges stor vekt, det må være
styrende. Ved inntak til videregående utdanning er det i dag karakterer og rett som
styrer. Som utgangspunkt er dette fornuftig. Men for enkelte utdanninger fører dette i
dag til utfordringer for rekruttering til læreplasser. Ambulansefag er et eksempel på
dette. Både i Rogaland og Vestland er søkerne fra vårt område de som oftest står uten
skoleplass. Det er en ambulanselinje i hvert fylke. Det fører igjen til at Helse Fonna får
utfordringer med å rekruttere lærlinger som blir boende i vårt område etter endt
læretid. Vi ser også at guttene generelt ikke kommer inn på skole på grunn av lavere
karakterer. Ambulansefaget er et populært fag og det er mange søkere. Det fører til et
veldig høyt karaktersnitt for å komme inn. For oss som bedrift er det nødvendigvis ikke
de med de høyeste karakterene som er best kvalifisert for læreplass. Man må blant annet
bestå en fysisk test og få godkjent helseattest for førerkortgruppe 3. Vi mener at
fylkeskommunen for enkelte utdanninger, må få adgang til å rette inntaket etter
bedriftenes behov. Som f. eks. geografisk fordeling av skoleplasser.
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Spesielt for ambulansefag ser man også at andelen av søkere med voksenrett er stor.
Disse får i dag ikke skoleplass, og tar derfor utdanningen som privatist. For oss som
bedrift ønsker vi at flere med voksenrett skal få skoleplass. Flere ambulansetjenester
praktiserer 20 års aldersgrense for å få læreplass. Helse Fonna har ikke den praksisen.
Derimot er det ikke uvanlig at søkere til læreplass ikke får da de ikke har de rette
egenskapene. De trenger gjerne et år og to på å modnes. For ambulansefaget vil det være
positivt dersom 20% av skoleplassene forbeholdes søkere med voksenrett.
Når det gjelder en øvre aldersgrense tenker vi at 25 år et rett nivå for en øvre
aldersgrense.

Som nevnt i innledningen opplever vi at det er et visst frafall i læretiden. Også dette er
spesielt knyttet til ambulansefag, men også helsefag. Frafallet skyldes i hovedsak at
lærlingen ikke takler det akutte, inntrykkene eller stresset. Dette er vanskelig å
forebygge. Som ansvarlig opplæringsbedrift har vi gode rutiner for å håndtere dette og
tilby nødvendig hjelp for å se om det er mulig å bearbeide dette får å kunne fortsette
læretiden. For de som faller fra er det viktig at man har gode muligheter for å gjøre
omvalg. Kryssløp mellom fag der det er relevant er også viktig. Som f. eks fra
ambulansefag til helsefag, men ikke motsatt. For de som faller fra, må ikke en øvre
aldersgrense være til hinder for muligheter til omvalg.

Rett til læreplass eller annet tilbud
I utgangspunktet er dette positivt, men det er utfordringer og hindre. Det vil kreve et
godt dimensjonert utdanningstilbud i det enkelte fylke. Spesielt utfordrende vil det være
for de populære utdanningsretningene hvor antallet læreplasser er begrenset. Helse
Fonna er enige med utvalget at å innføre en slik rett sannsynligvis ikke vil være
gjennomførbart. Det er ikke alle som har lyst som kan eller bør bli helsepersonell.
For enkelte fag er læretiden i bedrift avgjørende. Skal man jobbe med pasienter eller
annen virksomhet i helsevesenet må man ha hatt to år med lære. Pasientkontakten eller
pasientrelatert arbeid kan ikke erstattes med alternativ opplæring. Et alternativt tilbud
til læretiden er Helse Fonna skeptiske til. Man vil skape det man kan kalle A og B
fagbrev. Det er svært lite sannsynlig at Helse Fonna vil ansette en fagarbeider som ikke
har hatt sin læretid i bedrift.
Det finnes i dag mulighet til å ta fagbrev selv om man ikke får læreplass. Elevene får da
et tilbud om ett år på vg3 for så å ta fagbrev. Dette er en ordning vi som helseforetak
ikke ønsker. Lovverket stiller strenge krav til forsvarlighet for helseforetak, kommuner
og helsepersonell. Derfor mener vi at man ikke kan tilby alternativ vei til fagbrev. Alle
helseforetak har stor pågang av studenter og elever. Det er mangel på sykepleiere i
Norge, og det er grunn til å anta at kapasiteten i denne utdanningen økes i fremtiden.
Disse skal ha praksis i sykehus. I tillegg skal elever ha praksis i Yrkesfaglig fordypning. I
ambulansefaget har vi nå et stort antall paramedic studenter som skal ha praksis. Det
gjør at vi ikke har kapasitet til å ta imot elever i praksis som får fagbrev på alternativ
måte.

Side 3 av 6

Som hovedregel prioriterer vi søkere som kommer fra videregående skole ved tildeling
av læreplasser. Det er slik vi tolker § 3-5 i Lov om spesialisthelsetjenesten. Imidlertid så
stiller vi noen krav for å kvalifisere til læreplass. Det er også krav i ulike forskrifter som
vi må forholde oss til. Krav om politiattest er relevant. Førerkortkrav i
akuttmedisinforskriften er relevant. Førerkortforskriften er relevant.
Ambulanseyrket krever god fysikk. De fleste helseforetakene har fysiske krav som må
bestås for å få læreplass. Dette er et absolutt krav som må bestås for å få læreplass, og
det er ikke alle søkerne som består de fysiske testene. Akuttmedisinforskriften skal på
høring denne høsten for tilpasse forskriften slik at lærlinger kan benyttes i
verdiskapende arbeid. Signaler tyder på at kravet for førerkort for kjøretøyklassen vil
bestå, men at kravet for utrykningssertifikat fjernes for lærlinger. Som fagarbeider må
man ha utrykningssertifikat. Den som får læreplass må derfor tilfredsstille kravene til
helseattest for førerkort klasse 3.
I tillegg kommer det krav som egnethet, tilfredsstillende norsk kompetanse osv.

Det er altså ikke bare bestått skolegang som er kravet for å få læreplass i helsevesenet.
Derfor er Helse Fonna uenige i at det i helsefagene skal tilbys alternativ opplæring som
leder til fagbrev. Et godt alternativ for helsefagene i videregående skole er å tilby
påbygg. Da får eleven mulighet til å søke på annen høyere utdanning dersom de ikke
kvalifiserer til læreplass.

Gratisprinsippet i videregående utdanning
Den videregående opplæringen skal være gratis. Dersom man ønsker å bli yrkessjåfør
stilles det i forskrift krav til førerkort. Eleven og lærlingen får deler av førerkort kl. B og
resterende sertifikater på skolen, gratis. Etter bestått fagprøve har man
yrkeskompetanse som yrkessjåfør. Ønsker man å bli ambulansearbeider krever
forskriften førerkort for kjøretøyklassen samt utrykningssertifikat. Dette får ikke eleven
og lærlingen dekket. Selv om lærlingen består fagprøven, er ikke vedkommende
kvalifisert for jobb i ambulansetjenesten. Lærlingen har ikke oppnådd yrkeskompetanse
etter endt læretid. Det påføres vedkommende en ekstrautgift på mellom kr. 50 000,- og
kr. 100 000,- De fleste ambulansebiler er i vektklassen for førerkort kl. C1. Lærlingen må
derfor ta førerkort kl. B, C1 og utrykningssertifikat for egen regning. Dette mener vi er
en urimelig forskjellsbehandling som vi har tatt opp i flere høringer knyttet til denne
utdanningen. Vi kan ikke se at det er grunn til å forskjellsbehandle
ambulanseutdanningen kontra yrkessjåførutdanningen. Tilskuddet Helse Fonna mottar
per lærling er ikke stort nok til at vi kan dekke disse sertifikatene. Vi minner om at
akuttforskriften vil stille krav til hvilke førerkort lærlingen må ha for å kunne delta i
verdiskapende arbeid i læretiden.

Ulike modeller for yrkesfaglig opplæring
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Helse Fonna ønsker å beholde dagens helsefaglige fagutdanninger. Fagarbeideren er
viktig. Departementet ønsker en tilbakemelding om det er ønskelig med en annen
beskrivelse av yrkesfaglige utdanninger i loven. Som departementet nevner i
høringsnotatet, har 25% av opplæringsløpene en annen modell enn 2+2 modellen. Dette
må man kunne videreføre. I loven bør det legges til at alternative modeller må være i
tråd med lærebedriftenes behov.
Som nevnt har vi tatt opp utfordringer som fører til at eleven ikke kvalifiserer til
læreplass eller yrkeskompetanse. Igjen er det ambulanseutdanningen som vi trekker
frem. Flere fylkeskommuner har i dag en 3 + 2 modell i ambulansefaget. Det tredje året
på skole er påbygg og eleven får studiekompetanse. Det har fra Utdanningsdirektoratet
blitt signalisert at det ikke vil bli godkjent flere slike modeller. Dette mener vi er uheldig
fordi det er en god løsning.

I Norge har vi i dag to grunnutdanninger til ambulansefaget, fagbrev og bachelor
paramedic. Det ligger i Helse Fonna sin strategi at vi satser på fagarbeideren og ønsker å
beholde utdanningen av fagarbeideren i ambulansetjenesten. Vi ser at mange elever
trenger et år ekstra å vokse på før de får læreplass. Det er også krav om førerkort,
minimum kl. B. Derfor er en 3 + 2 modell som også gir studiekompetanse en svært god
løsning.

Helse Fonna har i mange år hatt et tett samarbeid med de skolene som har
ambulanselinjer i Vestland og Rogaland. Vi ser at det hvert år er elever på vg2 som
finner ut at de har valgt feil utdanning eller ikke tilfredsstiller kravene til læreplass.
Disse elevene velger som regel å gå videre på høyere utdanning. Som oftest velger de
sykepleierutdanning eller medisinstudier, det er grunn til å tro at flere vil ønske å gå
videre til den nye paramedic utdanningen. Det å ha en slik skolebakgrunn mener vi er en
styrke for både eleven, helsevesenet og ikke minst pasientene.
Etter endt læretid ser vi også at flere tar påbygg og går videre på høyere utdanning.

Helse Fonna mener derfor at fylkeskommunen må ha rom for å tilpasse opplæringsløpet
ut fra lærebedriftene sitt behov til det beste for elevene. Dette vil styrke fagarbeideren i
fremtiden.

Videregående opplæring i bedrift
Tilgang til PP-tjenesten i læretiden er for mange lærlinger viktig og det kan forhindre
frafall. Å ikke videreføre denne tilgangen er uheldig.

Når det gjelder mulighetene for heving av kontrakt mener Helse Fonna at det i
helsevesenet må være grunn for arbeidsgiver å ensidig heve en kontrakt ved særskilte
omstendigheter. Vi viser til pasientens rett på forsvarlige helsetjenester. Særskilte
omstendigheter kan være tap av førerkort, misbruk av rusmidler, brudd på taushetsplikt
osv.
Helse Fonna er positiv til prøvetid for lærekontrakter uavhengig av alder og type
kontrakt. Helse Fonna mener forbud om plagg som helt eller delvis dekker ansiktet bør
videreføres for lærlinger i helsevesenet.
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Når det gjelder godkjenning av lærebedrifter så mener Helse Fonna at det må være lik
praksis i alle fylkeskommuner. Det er det ikke i dag. Både krav og praksis er ulik. Det er
også ulik praksis for hvordan fylkeskommunene følger opp lærebedrifter. For bedrifter
som har sin virksomhet fordelt over flere fylker, kan dette være krevende å forholde seg
til. Vi ønsker en mulighet for at bedriften får sin godkjenning fra det fylket der bedriften
har sitt hovedsete, og fordeler sine lærlinger ut hvor virksomheten har sine avdelinger
uavhengig av fylkesgrenser. For Helse Fonna sin del vil dette vesentlig lette arbeidet når
vi har lærlinger fordelt på fire sykehus og seks ambulansestasjoner i to fylker.
Vi rekrutterer selv kandidater til læreplass og er ikke avhengige av at fylkeskommunen
formidler kandidater. Vi formidler våre stillingsannonser til de skolene i vårt område
som har utdanning i de fagene vi har læreplasser i. I tillegg legges annonsen ut offentlig.
Slik man kan tolke ordlyden i § 7-7, er det fylkeskommunen som skal formidle de
kandidatene som oppfyller vilkårene. Det er Helse Fonna uenige i.

Annet
Til § 8-1, oppnevning av læreplangrupper. Her må det være et krav om at medlemmene
har en aktiv tilknytning til faget.
Til § 23-2 godkjenning av praksiskandidater. Her må det ligge føringer på at før
fylkeskommunen godkjenner allsidig praksis, må yrkesopplæringsnemda ha uttalt seg.

Utarbeidet av Sondre Gunleiksrud , Konsulent
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