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Forord
Omsorgsplan 2015 er en omfattende nasjonal satsing rettet mot de kommunale
omsorgstjenestene. Satsingen er forankret i St.meld. nr. 25 (2005–2006) Mestring,
muligheter og mening, og skal gjennomføres i perioden 2007–2015.
Årsrapporten for 2009, den andre i rekken, gir et oppdatert bilde av status og utviklings
trekk for Omsorgsplan 2015 for de ulike delplanene og satsingsområdene. Sentral
statistikk er ajourført, tiltak beskrives og resultater er vurdert i henhold til målsettinger.
En av de høyest prioriterte og profilerte målsettingene er blitt overoppfylt. Målet var
10 000 nye årsverk i omsorgstjenesten for perioden 2005–2009 og resultatet ble
15 500 nye årsverk.
Med Omsorgsplan 2015 er arbeidet for å møte utfordringene i omsorgstjenestene satt
inn i et langsiktig perspektiv. Det forutsetter kontinuitet i arbeidet. De fleste større sat
singer i Omsorgsplan 2015 videreføres fra ett år til det neste.
Vi må følge med på effekten av tiltakene underveis. NIFU STEP og NIBR er engasjert
for å evaluere Kompetanseløftet 2015 og har allerede gitt noen svar i sin underveis
evaluering. Vi ser fram til flere svar fra forskningsinstituttene og evaluering av hele
Omsorgsplan 2015 som Forskningsrådet har ansvar for å sette i verk. Denne
evalueringen skal konsentreres om øvrige delplaner og helheten i arbeidet.
Omsorgsplan 2015 har mange kontaktflater, og det er også viktig med kontinuitet i
samarbeidet mellom stat, kommune og partene i arbeidslivet. Vi har møtearenaer
sentralt og lokalt for å ivareta helheten i arbeidet, og samarbeidsstrukturer er utviklet
omkring de fleste satsingsområdene, også inn mot fagmiljøene. En utfordring framover
er å styrke samarbeidet med familie, lokalsamfunn og frivillige organisasjoner.
Vi takker de mange som har bidratt gjennom de første tre årene av planperioden,
håper flest mulig blir med videre og ønsker nye bidragsytere velkommen i arbeidet
fram mot 2015!

Bjørn-Inge Larsen
helsedirektør
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Innledning
St.meld. nr.25 (2005-2006) Mestring,
muligheter og mening danner utgangs
punktet for Omsorgsplan 2015. Meldingen
ble lagt fram av regjeringen Stoltenberg II
høsten 2006, og ble behandlet av Stortin
get våren 2007. I stortingsmeldingen er
det gitt fem strategier for hvordan kommu
nenes omsorgstjenester skal møte frem
tidens utfordringer. Strategiene er:

• Kvalitetsutvikling, forskning og
planlegging
• Kapasitet og kompetanseheving
• Samhandling og medisinsk oppfølging
• Aktiv omsorg
• Partnerskap med familie og
lokalsamfunn.
Hver av de fem strategiene gir føringer for
innsatsområder og iverksetting av tiltak.
Delplanene Demensplan 2015 og Kompe
tanseløftet 2015 finner sin naturlige plass
under henholdsvis strategien om sam
handling og medisinsk oppfølging og stra
tegien om kapasitet og kompetansehe
ving. Omsorgsplanen dekker hele livslø
pet og er en satsting for ale brukere av
omsorgstjenesten, uavhengig av alder,
diagnose eller funksjonshemming.

Helsedirektoratets utviklingstrekkrapport fra
2007 peker på at: primærhelsetjenesten er
fundamentet for resten av helse- og
omsorgssektoren. Dens viktigste oppgave
er å sikre alle med behov for det, gode
helse- og omsorgstjenester i nærheten av
der de bor. Helsedirektoratet arbeider med
og profilerer Omsorgsplan 2015 på ulikt
vis. Informasjons – og rekrutteringskam
panjer, forvaltning og oppfølging av tilskudd
og innlegg på konferanser og samlinger i
landet er noen virkemidler. I arbeidet med
å gi omsorgstjenestene en oppfølging og
prioritering som står i forhold til betydning
og størrelse, samarbeider direktoratet med
landets fylkesmenn, brukerorganisasjoner
og ulike fagmiljø.
Helsedirektoratet ga i 2009 budsjettinnspill
til Helse- og omsorgsdepartementet. Bud
sjettmaterialet er en årlig rullering av
Omsorgsplan 2015. Som styringsparame
tere legges det spesielt vekt på årsverks
vekst, andel personell med fagutdanning
og større faglig bredde i tjenestene, utbyg
ging av dagaktivitetstilbud og utbygging av
nye heldøgns omsorgsplasser i sykehjem
og omsorgsboliger. Det er samtidig viktig
å følge med på hvordan kommunene
setter framtidas omsorgsutfordringer på
dagsorden i sitt plan - og økonomiarbeid.
I årsrapport 2009 for Omsorgsplan 2015 er
tiltak som kan knyttes til alle strategiene
omtalt i kapittel 1. Kapittel 2 gir en beskri
velse av mål, iverksatte tiltak og resultater
for Kompetanseløftet 2015, og kapittel 3 gir
en oppsummering av satsingsområder og
resultater i Demensplan 2015. Samlet sett
gir kapitlene et bilde av Helsedirektoratets
arbeid med Omsorgsplan 2015 i 2009.
Årsrapport for 2009 – Omsorgsplan 2015,
bygger videre på årsrapporten fra 2008.
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1. OMSORGSPLAN 2015
1.1 Kvalitetsutvikling,
forskning og
planlegging
Avtale om kvalitetsutvikling i
helse- og omsorgstjenesten
I avtale om Kvalitetsutvikling i helse- og
omsorgstjenesten inngått mellom regjer
ingen og KS i september 2006, står det
bl.a. at partene i fellesskap vil legge til
rette for god ledelse, godt arbeidsmiljø og
stimulere til lokal ledelsesutvikling. I tillegg
vil partene bidra til å styrke kommunenes
ordinære planarbeid.
Riksrevisjonens rapport 1/2009 "Riks
revisjonens undersøkelse av kvalitet og
samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene
til eldre", viser manglende bruk av intern
kontroll- og kvalitetssystem i kommunene
som er vurdert. Utvikling av gode og prak
tiske internkontroll- og kvalitetssystem og
implementering av disse er et ledelses
ansvar.
Som et ledd i oppfølgingen av avtalen
har Helsedirektoratet og KS i 2009 videre
ført samarbeidet med fokus på gjensidig
informasjon og identifisering av behov for
samarbeid om ulike tema. Dette er
spesielt knyttet til satsingene "Flink
med folk i første rekke", Aksjon helsefag
arbeider, kompetansetiltak innenfor
ledelse og hvordan få bedre data på
kommunalt nivå om psykisk helse og
rusproblematikk.

Riksrevisjonens rapport og rapporter fra
Helsetilsynet, som belyser svikt i kom
munenes internkontroll- og kvalitets
system, gjør at oppfølging av kommunenes
arbeid med implementering av internkon
troll- og kvalitetssystem gis oppmerksom
het i det videre arbeidet med oppfølging av
kvalitetsavtalen.

Omsorgsforskning
Det er et mål å styrke den praksisnære
omsorgsforskningen og at dette skjer i et
nært samspill med kommunesektoren,
både om innholdet i forskningen og
finansieringen. Gjennom den ordinære
programplanen for helse- og omsorgsfors
kning i Norsk Forskningsråd ble det utlyst
forskningsmidler i juni 2009. Det ble utlyst
16 millioner hvorav 3 millioner gikk til sam
handlingsprosjekter, 1 million til kvinne
forskning og resten til programplanen.
Sentrene for Omsorgsforskning som er
etablert ved Høgskolene i Gjøvik, Bergen
og Nord-Trøndelag, ved Universitetet i
Agder / Høgskolen i Telemark og ved
universitet i Tromsø er gitt i oppgave å yte
forskningsfaglig bistand og veiledning til
undervisningssykehjemmene og under
visningshjemmetjenestene. Sentrene for
Omsorgsforskning mottok tilskudd til dette
oppdraget første gang i 2009.
I oktober 2009 avholdt Helsedirektoratet
en nasjonal konferanse om fagutvikling og
omsorgsforskning hvor sentrene for
omsorgsforskning var sentrale aktører
sammen med undervisningssykehjem og
de nyetablerte enhetene for undervisnings
hjemmetjeneste i kommunene. Konfe
ransen hadde som mål å bidra til erfarings
utveksling, formidle forskningsresultater
og pågående prosjekter og belyse fram
tidig behov for omsorgsforskning.
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Behovet for å løse demensgåten
Norge var det første landet i verden som
la fram en Nasjonal Demensplan. I ettertid
har flere land kommet etter. Det satses nå
stort internasjonalt på basal og epidemio
logisk forskning for å løse demensgåten
som er en av de største utfordringene for
helsetjenesten som følge av en aldrende
befolkning. I Norge har man konsentrert
seg om den kliniske forskningen og
demensplanens satsninger er konsentrert
om fagutviklingsprogram som har som
mål å heve kvaliteten i de brukerrettede
tjenestene.

Omsorgsportalen – en nettbasert
erfaringsbank
Omsorgsportalen skal formidle forskning
og utviklingstiltak, vise gode eksempler og
orientere om kommunale erfaringer i
omsorgstjenesten. Hovedmålgruppen er
den lokale helse- og sosialforvaltningen,
ansatte, brukere og pårørende i helse- og
omsorgstjenesten. Helsedirektoratet
drifter og oppdaterer temasiden "helse og
omsorg" på direktoratets nettsted. Antall
besøkende på sidene viser en klar økning.
I 2009 har nettsidene Helse og omsorg
vært besøkt av ca. 37 000 brukere. Disse
har hatt 120 000 visninger på nettsidene.
Helsedirektoratet vil videreutvikle sidene
slik at tema og stoff som publikum ofte
etterspør, er lett tilgjengelig. Nettsidene
anses, med noen tilpasninger, å imøte
komme behovet for formidling av erfaring,
utviklingstiltak og forskning.

IPLOS
IPLOS er et nasjonalt register med data
som beskriver ressurser og bistandsbehov
til dem som søker om eller mottar
nærmere definerte kommunale helse- og
sosialtjenester og hvilke tjenester som
ytes. IPLOS-registeret er hjemlet i lov av
18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og
behandling av helseopplysninger og for
skrift av 17. februar 2006 nr. 204 om
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pseudonymt register for individbasert pleie
og omsorgsstatistikk.
Det er utviklet en ny versjon av IPLOS
i samarbeid med organisasjonene.
IPLOS-veileder (IS-1112) for saks
behandlere og tjenesteytere i kommu
nene, samt informasjonsbrosjyre til alle
som søker om eller mottar tjenester
(IS-1441), ble revidert og publisert i mars
2009. IPLOS e-læring ble også opp
gradert iht. endret innholdsstandard.
Implementering av den nye versjonen i
kommunene startet i august 2009. Rap
portering fra kommunene i 2010 (data for
2009) vil skje iht. ny versjon.
En stadig større del av kommunenes
håndtering av helse- og personopp
lysninger innenfor helse- og sosial
tjenesten skjer elektronisk. IPLOS-opp
lysningene er en del av kommunenes
ordinære journal-/fagsystemer. Helse
direktoratet har derfor utviklet en ny veile
der (2009) som gir førende anbefalinger
for personvern og informasjonssikkerhet i
kommunenes helse- og sosialtjeneste,
herunder også i IPLOS-sammenheng.
Veilederen er et støttedokument til
Normen. Veilederen er utarbeidet i sam
arbeid med en bredt sammensatt arbeids
gruppe med representanter fra kommuner,
fylkesmenn, KS, Datatilsynet, KITH samt
brukerorganisasjonene FFO og SAFO.
Veilederen ble vedtatt i styringsgruppen
for Normen i begynnelsen av juni. Det
arbeides med en plan for implementering/
kommunikasjonstiltak.
I utstrakt samarbeid med fylkesmennene
har Helsedirektoratet gjennomført i alt
19 opplæringsseminarer for alle landets
kommuner. Opplæringen har skjedd i
perioden 15. april til 11. juni 2009.

Validering av IPLOS i forhold til
hjemmeboende personer med
kognitiv svikt
Helsedirektoratet ga i 2007 Sykehuset
Innlandet ved Alderpsykiatrisk
kompetansesenter ansvaret for å gjen
nomføre utviklingsprosjektet "Validering
av IPLOS i forhold til hjemmeboende
personer med kognitiv svikt". Prosjektets
hovedmålsetting er å vurdere om IPLOS
er et godt verktøy for å dokumentere funk
sjonssvikt hos hjemmeboende personer
med kognitiv svikt, og deres behov for
tjenester. Prosjektet vil i tillegg kartlegge
forekomsten av demenssykdommer og
atferdsmessige og psykologiske sympto
mer ved demens (APSD) i et representa
tivt utvalg av personer over 70 år, som
mottar hjemmebaserte tjenester. I studien
inkluderes 650 personer.
Prosjektet blir ferdig ved utgangen av
2009, og rapport vil foreligge i løpet av
april 2010.

Tilrettelagt tjenestetilbud for
yngre brukere  
Fylkesmennene følger opp antall unge
personer med nedsatt funksjonsevne som
er bosatt på sykehjem eller boform for
heldøgns omsorg og pleie. Oppfølgingen
gjenspeiler om personene ønsker alter
nativ boform og om slike tilbud er gitt. I
tillegg vektlegges bruk av individuell plan.
Kartleggingen som er gjennomført av
fylkesmennene, viser at det per
31.12.2009 bodde 137 personer under
50 år på sykehjem, hvorav 32 hadde
uttrykt ønske om annen boform. 13 av
disse hadde konkrete flytteplaner. Fylkes
mennene har et generelt inntrykk av at
kommunene bestreber seg på å gi et godt
tilrettelagt tjenestetilbud til yngre brukere
som har behov for heldøgns omsorg.

Omsorgsteknologi
Teknologirådet har gjennom rapporten
"Fremtidens alderdom og ny teknologi"
(1/2009) gitt sine anbefalinger overfor Stor
tinget om en større satsing på omsorgs
teknologi fram mot 2015. Helsedirektoratet
registrerer en økt interesse for omsorgs
teknologi i samfunnet og har i denne for
bindelse styrket sin følge med-innsats mot
det omsorgsteknologiske området. Det
arbeides med en nasjonal veileder om bruk
av varslings- og lokaliseringshjelpemidler for
personer med kognitiv svikt. Dokumentet vil
gi veiledning i forhold til juridiske, etiske og
praktiske forhold rundt bruken av varslingsog lokaliseringshjelpemidler. Utvikling av
veilederen er et tiltak innenfor Demensplan
2015. Det vil bli nødvendig å etablere en
systematisk opplærings- og oppfølgings
aktivitet når veilederen lanseres.
Erfaringer fra andre land tilsier at et større
fokus på omsorgsteknologiske løsninger
er ett av flere nødvendige tiltak for å
kunne møte framtidens økte behov for
helse- og omsorgstjenester i kommunene.
Utfordringer innen rekruttering til tjenesten
underbygger behovet for å satse på støt
tetjenester og innovasjon.
Introduksjon av ny teknologi i kommune
nes helse- og omsorgstjenester er en
naturlig utvikling. Produkter som mobil
telefon, personløftere, sykesignalanlegg,
trygghetsalarm, papirløse journalsystemer
mv. er alle produkter som i sin tid var
teknologiske nyvinninger – de er i dag en
naturlig del av tjenestene.
Behovet for nasjonale målsettinger om bruk
av velferdsteknologi framstår som nødven
dig og er i tråd med samfunnets forventnin
ger. KS har det siste året økt sin opp
merksomhet på dette området.
Helsedirektoratet ser det som naturlig
at den teknologiske dimensjonen
synliggjøres i Omsorgsplan 2015.
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1.2 Kapasitet og
kompetanseheving
12000 nye omsorgsplasser:
Vekst og fornyelse i tilbudet av
sykehjemsplasser og omsorgsboliger
Formål
I 2008 vedtok Stortinget å etablere en
investeringstilskuddsordning for syke
hjemsplasser og omsorgsboliger til
personer med behov for heldøgns helseog sosialtjenester, uavhengig av alder,
diagnose eller funksjonshemning.
Målet med ordningen er å etablere et
tilstrekkelig antall plasser med god kvalitet
for å møte framtidens befolkningsutvikling,
og da særskilt behovet for et tilrettelagt
tilbud til den økende gruppen av personer
med demens. Behovet fram til og med
2015 er anslått til 12 000 plasser. Det er
ikke gitt noen måltall for fordelingen
mellom sykehjemsplasser og omsorgs
boliger. Investeringstilskuddet skal stimu
lere til bygging, kjøp eller utbedring av
sykehjemsplasser eller omsorgsboliger.
Investeringer i sykehjemsplasser og
omsorgsboliger må planlegges og sam
ordnes med det tjenestetilbudet kom
munen kan yte, innenfor tilbudet av
fysiske plasser og boliger. For kommunen
vil derfor det å planlegge drift samtidig
med investeringene, både personalmessig
og budsjettmessig, være helt avgjørende
for at investeringene skal få god effekt.
Omsorgsplan 2015 har en rekke tiltak som
skal bidra til at kommunenes tilbud blir
best mulig, både i form av tilstrekkelige og
godt utformede sykehjemsplasser og
omsorgsboliger samt god kapasitet og
kvalitet på tjenestetilbudet.
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Saksgang
Ordningen er lagt opp slik at kommunene
søker Husbanken om midler. Husbanken
oversender søknaden til fylkesmannen for
å avklare om prosjektet er innenfor formå
let for og i samsvar med kommunens
behov, og at det var tatt inn i kommunens
årsbudsjett og økonomiplan. Fylkes
mannen vil så tilrå at det gis støtte innen
for årets ramme, eller at søknaden over
føres til seinere års ramme eller ikke kan
prioriteres, ev. faller utenfor formålet.
Kommunen og Husbanken samarbeider
om prosjektene som tilrås. Det avholdes
bl.a. et oppstartsmøte hvor videre sam
arbeid avklares. Med utgangspunkt i til
råding fra fylkesmann og kontakt med
Husbanken utarbeider kommunen endelig
søknad som sendes Husbanken for
vedtak. Tilskuddet utbetales når prosjektet
er tatt i bruk.

Tilskuddssatser
Det kan gis støtte til 20 prosent av god
kjente anleggskostnader til omsorgs
boliger, 30 prosent til sykehjemsplasser
og 30 prosent til nødvendig fellesareal i
tilknytning til eksisterende omsorgsboliger.
I 2009 var maksimal anleggskostnad 2088
millioner kr, noe som ga maksimale
tilskuddssatser på 417 600 per omsorgs
bolig og 624 400 per sykehjemsplass.

En god start
Ved utgangen av 2009, ett og trekvart
år etter at ordningen startet opp, var
det gitt tilsagn til 3019 enheter fordelt
på 1836 sykehjemsplasser og 1183
omsorgsboliger. Dette er en fjerdedel
av rammen på 12 000 for hele plan
perioden.

Rammeutnyttelse per 31.12.09
I perioden april 2008 og ut 2009 ble det
gitt tilsagn til fellesareal på tilsammen
23 500 m². Den gode starten kan nok
skyldes et visst oppdemmet behov etter at
den forrige eldreplanen ble avsluttet i
2003. Det er grunn til å tro at veksten vil
flate noe ut etter denne første perioden.
I forbindelse med finanskrisen ble det lagt
opp til en ytterligere økning i aktiviteten. 
I regjeringens tiltakspakke ble tilsagns
rammen økt med 783 millioner kr for å
bygge 1 500 flere enheter. Dette var en
økning av antall plasser på 150 prosent i
forhold til opprinnelig måltall i statsbud
sjettet for 2009. Det ble gitt tilsagn til
1 985 boenheter eller 79 prosent av mål
tallet for 2009. At man ikke nådde måltal
let, kan bl.a. forklares med følgende:

• Erfaringsmessig kan det ta tid fra et
virkemiddel introduseres til ferdig plan
lagte prosjekter kan oversendes til søk
nadsbehandling. Det samme gjelder
hvis aktiviteten forventes å øke sterkt på
kort tid (tiltakspakken). Det ble likevel
gitt tilsagn til nærmere 1 000 flere
plasser enn først forutsatt.
• I enkelte kommuner har det vært et
ønske om å kunne videretildele tilskudd
til kommersielle aktører. Da det ikke er
anledning til å foreta en slik videretilde
ling, ser det ut til at dette har lagt en viss
demper på investeringsaktiviteten.
• Fylkesmannens prioriteringer baseres
på kommunenes behov/dekningsgrad av
sykehjem og omsorgsboliger, foreløpige
mottatte søknader og prosjektenes opp
startstidspunkt. Prosjekter fra kommuner
med relativt god dekning avslås eller

Tabell 1
Investeringstilskudd: Antall boenheter fordelt på fylker – tilsagn og
utbetalinger. Per 31. desember 2009*

I alt
Østfold

Tilsagn

Tilsagn i
prosent av
måltall

Utbetalt

12 000

3 019

25,2

416

Måltall for hele
perioden
700

120

17,1

46

2 500

450

18,0

-

Hedmark

530

197

37,2

117

Oppland

500

100

20,0

12

Buskerud

640

207

32,3

16

Vestfold

590

198

33,6

13

Telemark

440

79

18,0

24

Aust-Agder

280

30

10,7

5

Vest-Agder

420

211

50,2

66

Rogaland

950

278

29,3

8

1 180

368

31,2

28

Oslo og Akershus

Hordaland
Sogn og Fjordane

300

39

13,0

11

Møre og Romsdal

650

126

19,4

19

Sør-Trøndelag

700

59

8,4

22

Nord-Trøndelag

360

81

22,5

4

Nordland

660

251

38,0

25

Troms Romsa

410

129

31,5

-

Finnmark Finnmárku

190

96

50,5

-

*Tallene gjelder hele perioden fra innføringen av tilskuddet 1. april 2008 og fram til 31. desember 2009
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legges til side i påvente av å kunne
prioritere prosjekter fra kommuner med
lavere dekning.1 "Søk på nytt"-prosjekter
kommer kun i betraktning dersom til
skuddsrammen ikke brukes opp på
prosjekter i kommuner med lav
dekningsgrad. Fylkesmennene har ikke
ønsket å prioritere dem i 2009 eller
påfølgende år før de ser de neste
årenes prosjektsøknader. Denne
problemstillingen ble spesielt synlig
helt mot slutten av 2009.
• En relativ stor aktivitet i begynnelsen av
planperioden kan forklares med et visst
oppdemmet behov etter at den forrige
eldreplanen ble avsluttet i 2003. Sam
tidig kan det også være slik at hvis kom
munen fikk midler mot slutten av den
forrige planen, vil et økt behov først
melde seg om noen år. Dette er særlig
aktuelt for mindre kommuner.
Den geografiske fordelingen av tilsagn og
utbetalinger er gjengitt i tabell nr. 1.
Det er tildels store forskjeller mellom
fylkene. Antall enheter i forhold til måltall
for enkeltfylker varierer fra 8 til 51 prosent.
Det er ikke unaturlig at man i begynnelsen
av en slik satsing vil få slike forskjeller,
siden enkeltkommuner vil befinne seg på
ulike stadier i forhold til hvor langt man er
kommet i planlegging og realisering av
prosjekter. Etter en tid vil dette sannsynlig
vis jevne seg mer ut.

Aktivitet i 2008 og 2009
Det ble i perioden fra april 2008 til
utgangen av 2009 gitt tilsagn til 3019
boenheter fordelt på 1183 omsorgsboliger
og 1836 sykehjemsplasser. Det gir en
prosentvis fordeling på 39 prosent
omsorgsboliger og 61 prosent syke
hjemsplasser.
I løpet av samme periode er det utbetalt
tilskudd til 416 enheter. Dette er plasser
og boliger som er tatt i bruk per utgangen
av 2009.
1
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Det gis stort sett tilsagn til langtidsplasser
(80 prosent i 2009). Andelen var noe
høyere i 2008 (83 prosent). Når det gjelder
brukergrupper, er personer med demens
den dominerende gruppen med rundt 40
prosent. Personer med utviklingshemning
og/eller funksjonsnedsettelser har til
sammen en andel på henholdsvis 27
prosent i 2008 og 23 prosent i 2009.
Samme nedgang ser vi for gruppene
"Psykisk lidelse" og "Rus/psykiatri", der
nedgangen i relativ andel fra 2008 til 2009
er på hele 5 prosentpoeng. Det vil si at
disse to gruppene kun har en andel på 0,7
prosent i 2009. Nedgangen for disse fire
gruppene kan skyldes at det i en del
prosjekter for disse gruppene er gitt bolig
tilskudd istedenfor investeringstilskudd.
Den store gruppen "annet" gjelder for en
stor del eldre uten demensdiagnose.
Fordelingen på aldersgrupper bekrefter
også bildet beskrevet ovenfor. Det er eldre
som tar en økende andel av tilskuddet.
I 2008 gikk 75 prosent av antallet boen
heter til denne gruppen, mens tilsvarende
tall for 2009 var 85 prosent.
Det kan gis tilskudd til oppføring, ombygging
og utbedring. Det viser seg at fra starten i
april 2008 til utgangen av 2009 var opp
føring det dominerende tiltaket, både når
det gjelder sykehjemsplasser og omsorgs
boliger. Det er imidlertid vanskelig å få
eksakte tall på dette siden mange prosjekter
inneholder flere type tiltak, og det ikke er
mulig å skille dem innenfor ett prosjekt.
Dersom man kun ser på de sakene der bare
én type tiltak er registrert, er andelen
boenheter som skal oppføres, 82 prosent.
Dette innebærer imidlertid ikke at det sam
tidig er en tilsvarende netto tilvekst. I noen
tilfeller vil nyoppførte plasser/boliger komme
som erstatning for nedlagte plasser eller
boliger som ikke lenger brukes til samme
omsorgsformål. Det man kan si, er at
gjennom nybygging kan man planlegge fra
grunnen av og dermed få til kvalitetsmessig
svært gode løsninger.

For eksempel fikk fem prosjekter i Stavanger-regionen avslag om investeringstilskudd i 2009,
men med mulighet til å kunne søke på nytt senere.

Undervisningssykehjem (USH)
Undervisningssykehjemmene skal bidra til
økt kvalitet i omsorgstjenestene gjennom
fagutvikling, kompetanseheving og praksis
nær forskning i regi av prosjekter i eget
sykehjem og/eller i samarbeid med andre
sykehjem i kommunen/fylket. Erfaringene
fra det enkelte undervisningssykehjemmet
skal spres ved etablering av nettverk, og
prosjektene skal ha nasjonal overførings
verdi. Undervisningssykehjemmene skal
etablere samarbeidsavtaler med bl.a.
kommune, aktuelle høgskoler og universitet.
I 2009 arbeidet undervisningssykehjem
mene med utgangspunkt i felles over
ordnet virksomhetsplan. De faglige sat
singsområdene var bl.a. fagutvikling
innenfor demens, kompetansehevende
tiltak for lindrende behandling og omsorg
ved livets slutt, etisk kompetanseheving,
tannhelse, legetjenester og ernæring. I
tillegg kunngjorde Helsedirektoratet et
særskilt tilskudd til undervisningssyke
hjemmene knyttet til kompetanseheving
og opplæring i pasientrettighetsloven
kapittel 4A. Målgruppen for opplæringen
var primært helsepersonell som kan fatte
vedtak etter nevnte lovverk. Opplæringen
ble basert på opplæringsmateriell utarbei
det av Helsedirektoratet.
I den videre satsingen er det et mål at
hovedundervisningssykehjemmet i Kara
sjok blir et nasjonalt undervisningssyke
hjem for den samiske befolkningen. Dette
utløste behovet for et nytt undervisnings
sykehjem i Finnmark fylke, som ble eta
blert i Alta i desember 2009.
For at undervisningssykehjemskonseptet
skal bli mer målrettet med utnyttelse av de
faglige og økonomiske ressursene på best
mulig måte, er det behov for organisatoriske
og strukturelle endringer.

Direktoratets vurdering er at USH bør
få en mer sentral rolle som arena for
fagutvikling og forskning. Det er
ønskelig at alle undervisningssyke
hjem gis en likeverdig status, samti
dig som det gode nettverksarbeidet i
regionene opprettholdes. Høsten
2009 ble det derfor iverksatt et arbeid
med utvikling av en ny strategiplan
for perioden 2011–2015.

Undervisningshjemmetjenester
Helse- og omsorgdepartementet ga i
desember 2008 Helsedirektoratet i
oppdrag å etablere undervisningshjemme
tjenester i alle landets fylker, basert på
modellen fra undervisningssykehjem.
Målene er at undervisningshjemmetjenes
tene skal stimulere til fagutvikling og fors
kning og utvikle gode læringsmiljøer.
Tjenestenes evne til å bidra til aktiv fore
bygging og styrking av mestringsevnen
hos brukerne skal utvikles. Undervisnings
hjemmetjenestene skal tjene som model
ler for øvrige hjemmetjenester i fylket,
inngå i felles nettverk med hverandre og
landets undervisningssykehjem.
I perioden fram til 01.04.09 ble det
gjennomført en rekke tiltak for å iverksette
prosessen. Det ble innledet samarbeid
med fylkesmennene om vurdering av
søknader og innstilling til valg av kom
muner. Det ble lagt vekt på fylkesmenn
enes kjennskap til kommunene.
Direktoratets innstilling til valg av kom
muner ble oversendt Helse- og omsorgs
departementet, og i august 2009 ble
utnevnelsen av kommuner offentliggjort.
I løpet av høsten 2009 mottok enhetene
sine tilskuddsmidler, og tiden fram til års
skiftet ble i store trekk benyttet til planleg
ging av tiltak, samt ansettelse av prosjekt
medarbeidere.
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Undervisningshjemmetjenester er
etablert i følgende kommuner:
Sø r-Varanger

Vestvågøy

Helsedirektoratet følger opp kommunenes
arbeid med realiseringen av de lokale
normene for legetjenesten i sykehjem.
Rapportering på legeårsverk var en del av
fylkesmennenes rapportering for 2009 på
Omsorgsplan 2015.

Stjørdal

Åfjord
Vågå/Sjåk/Lom
Hamar

Førde

Legetjenester i sykehjem  
St.meld. nr. 25 (2005–2006) varslet at det
er behov for å øke andelen legeårsverk
med minst 50 % i perioden fra 2005 til
2010. Kommunenes behovsanslag
gjennom normeringsprosessen i
2007/2008 bekreftet dette.

Tromsø

Ålesund

1.3 Samhandling og
medisinsk oppfølging

Drammen Bærum
Bydel Bjerke i Oslo
Sandefjord
Porsgrunn Eidsberg
Stavanger
Grimstad
Kristiansand
Bergen

Kommunen skal sørge for at kapasiteten
til kommunenes legetjeneste er tilstrekk
elig til å dekke det økte behovet kom
munen definerte i normeringen. Dette kan
dekkes som del av fastlegenes offentlige
allmennmedisinske oppgaver, eller kom
| 1
munene kan opprette egne stillinger for
andre enn fastleger på hel- eller deltid.

Figur 1
Legedekning
sykehjem
Legedekning
påpåsykehjem.

Legetime per uke per beboer
på sykehjem

0,4
0,35
0,3
0,25
0,2

sykehjem
0,15
0,1
0,05
0
2004

Kilde: SSB
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2005

2006

2007

Gjennomsnitt alle kommuner

2008

2009

Antall legetimer per uke per beboer i syke
hjem var ved utgangen av 2009 0,34 time.
Dette er en økning fra 0,31 time per
beboer i 2007 og 0,33 i 2008. Oversikten
viser stor variasjon mellom fylkene fra
0,24 t / per uke per beboer til 0,44 t / per
beboer per uke i snitt.
Kostra-tall viser en økning i antall legeårs
verk fra 274 til 383 i tidsrommet 2005 til
2009.
Om lag halvparten av landets kommuner
gjennomførte prosessen som er beskrevet
i rundskriv I-4/2007 "Nasjonal standard for
legedekning i sykehjem". I løpet av 2009
har flere kommuner gjennomført en lokal
normering. Fylkesmennene følger opp
utviklingen i kommunene gjennom bl.a.
kommunemøter, tilsynsaktivitet og sys
temrevisjoner, kartlegginger og vurdering
av KOSTRA-data.
En gjennomgående utfordring knyttet til
gjennomføring av lokal norm for lege
tjenester i sykehjem synes å være rekrut
tering av sykehjemsleger, små brøkstil
linger fordelt på flere leger, at satsings
området har lav prioritet i kommunene og
manglende økonomisk prioritering.
Der det er gjennomført en styrking av
legetjenesten ser man også behovet for
en ytterligere forsterking utover vedtatt
lokal norm. Der man har lykkes med
rekruttering av sykehjemsleger og å nå
målsettingen i lokalt vedtatt norm har man
bl.a. øremerket bevilgninger til formålet og
innført fastlønn for legene. Det er også
god erfaring med etablering av møte
plasser for sykehjemsleger og avvikling
av erfaringskonferanser for å få større
oppmerksomhet om temaet.

Noklus
For 2009 var det en målsetting at
NOKLUS skulle innføres i alle fylker i
landet.
Norsk kvalitetsforbedring av laboratorie
virksomhet utenfor sykehus (NOKLUS)
arbeider for å bedre kvaliteten på labora
toriearbeid og analyser utenfor syke
husene. Bedre laboratorievirksomhet på
sykehjem reduserer risikoen for feil
behandling, reduserer antallet unødven
dige henvisninger til spesialisthelsetjenes
ten, og færre blodprøver med for dårlig
kvalitet vil bli innsendt til analysering på
sykehuslaboratoriene.
Siden 2007 har det vært gitt årlige tilskudd
over statsbudsjettet slik at sykehjem som
ikke allerede deltar, kan få gratis tilknyt
ning til ordningen for to år. Tilbudet ble i
første omgang gitt til sykehjem i 8 fylker,
pulje 1, og ved utgangen av 2009 hadde
307 sykehjem fullført sin gratisperiode. I
perioden 2007–2009 har det vært gjen
nomført ca. 700 besøk på sykehjemmene,
samt avholdt kurs for 4500 medarbeidere.
Ved oppstarten av prosjektet ble det
gjennomført en kartlegging som viste
store mangler ved laboratorietjenesten.
Kvalitetskontrollene som er utført under
veis, viser en betydelig bedring, men med
fortsatt kvalitetsmessig forbedringspoten
sial. Det gjenstår også mye før
laboratorietjenesten er så god og stabil
som ønskelig.

NOKLUS bidrar til å sikre diagnosti
sering og prøvetaking, samt kompe
tanseheving av de ansatte som
utfører laboratorieanalyser på syke
hjem.
For å bedre kvaliteten på laboratorie
tjenestene i sykehjem går Omsorgs
plan 2015 inn for å få med alle syke
hjemmene i ordningen.
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En spesiell utfordring er vedlikehold av
kunnskaper og ferdigheter for et stort
antall ansatte når det gjelder prøvetaking,
prøvehåndtering og analysering. Opp
følgingskursene er i praksis ofte blitt intro
duksjonskurs fordi mange av deltakerne
er nye personer.
Pulje 2 består av sykehjem i de reste
rende 11 fylkene. Rekrutteringen av disse
startet høsten 2009. Det er 364 aktuelle
sykehjem i denne puljen og gratisperioden
for denne puljen vil strekke seg ut 2012.
Framdriften i prosjektet har hele tiden fulgt
opplegget som ble skissert ved starten i
2007, noe som også har ført til at utgiftene
har steget fra år til år.

Lindrende behandling og omsorg
ved livets slutt  
Tilskudd til lindrende behandling og
omsorg ved livets slutt skal styrke tilbudet
og bidra til kompetanseutvikling i landets
kommuner. Tilskuddsordningen skal priori
tere prosjekter som sikrer god fagutvikling,
kompetanseheving og har nasjonal over
føringsverdi. Aktiviteten skal ses i sam
menheng med tiltak i undervisningssyke
hjemmene og i samhandling med
regionale kompetansesentra for lindrende
behandling i spesialisthelsetjenesten.
IS – 1529 "Nasjonalt handlingsprogram
med retningslinjer for palliasjon i kreftom
sorgen" og

IS -1521 "Samhandling, Palliative enheter
på sykehjem med fokus på kreftpasienter"
legges til grunn.
Rammen for tilskudd til lindrende behand
ling i 2009 var på samme nivå som 2008,
ca 8,5 millioner kr. Kunngjøring av til
skuddsmidler for 2009 ble bekjentgjort på
direktoratets nettside i desember 2008,
samt i brev til landets kommuner i januar
2009. Fylkesmennene bidro også til å
informere om muligheten til å søke om til
skudd. Informasjonen ble i tillegg lagt ut på
nettsidene til Fylkesmannen og regionale
kompetansesentra for lindrende behand
ling. Søknadsfristen for kommunene var
15.03.09 og direktoratet mottok totalt 95
søknader.
Hovedundervisningssykehjemmene
hadde i oppgave å vurdere søknadene og
utarbeide en innstilling i samarbeid med
fylkesmennene og de regionale sentrene
for lindrende behandling. Helsedirektora
tet vurderte innstillingene, og det ble fattet
vedtak om tilskudd til 40 kommuner. Totalt
innvilget tilskuddsbeløp var kr. 8,2 millio
ner.
I tilsagnsbrevene til kommunene ble det
lagt vekt på at prosjektene skulle ha
nasjonal overføringsverdi, og at det skulle
være et strukturert samarbeid med

A n d e l k o m m u n a le p la s s e r til lin d re n d e b e h a n d lin g p e r 1 0 0 0 0

Figur 2
in n b y g g e r
Andel kommunale plasser til lindrende behandling per 10 000 innbyggere.

Plasser per 10 000 innbygger
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Kilde: PallReg 2009
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Sør-/Øst-Norge
Region

Nord-Norge

Midt-Norge

undervisningssykehjemmet i fylket. Det
ble også lagt positiv vekt på at flere kom
muner samarbeidet om et prosjekt. For
enkelte regioner har det blitt lagt spesiell
vekt på å videreføre og sluttstille påbe
gynte prosjektene. Tabellen på s. 18 viser
andelen kommunale plasser for lindrende
behandling per innbygger fordelt på regio
ner. Oversikten viser tydelig ulik kommu
nal satsing på etablering av enheter for
lindrende behandling.
Det har vært gitt tilskudd til praksis
nære prosjekter til lindrende behand
ling i mange kommuner gjennom
flere år. Det kan synes hensiktsmes
sig å vurdere om tilskuddene i større
grad skal styres inn mot mer omfat
tende enkeltprosjekter enn hva
praksis er i dag. Samtidig framholdes
det blant annet fra regionale kompe
tansesentra for lindrende behandling
at mindre lokale prosjekter har en
utviklingsverdi for kommunene.
Direktoratet vil følge problemstillingen
i samarbeid med fagmiljøet.

Tannhelse
Det er et mål at det er et godt samarbeid
mellom den fylkeskommunale tannhelse
tjenesten, regional statlig forvaltning og
kommunenes helse- og omsorgstjeneste
som bidrar til fagutvikling og kunnskap om
daglig munnstell hvor forpliktende sam
arbeidsavtaler og rapporteringsrutiner
inngår som en naturlig del. Arbeidet med
å styrke undervisningen om tannhelse,
tann- og munnstell i utdanningene til pleieog omsorgspersonell videreutvikles.
Dårlig tannhelse og sykdommer i munn
hulen er et helseproblem, som har stor
betydning for eldre, langtidssyke og uføre,
både i forhold til ernæringssituasjonen og
generell helse. Daglig munnhygiene skal
ivaretas av pleie- og omsorgstjenesten
hos dem som ikke er i stand til å utføre
dette selv. Tannhelsetjenesten skal bidra

slik at pleie- og omsorgstjenesten klarer
dette på en tilfredsstillende måte. I tillegg
skal tannhelsetjenesten gi et oppsøkende
tilbud om nødvendig tannhelsehjelp
(jf. Lov om tannhelsetjenesten § 2-1).
Våren 2009 kontaktet Helsedirektoratet
landets fylkestannleger og fylkeskommu
ner vedrørende opplæring av omsorgs
tjenestens personell i munnstell. Henven
delsen ble sendt i kopi til alle kommuner
og undervisningssykehjemmene. I brevet
oppfordres partene til å inngå samarbeids
avtaler vedrørende opplæring av
omsorgstjenestens personell i munnstell.
Tannhelse er beskrevet som ett av
satsingsområdene for undervisnings
sykehjemmene gjennom felles virksom
hetsplan for 2009.

1.4 Aktiv omsorg
Mat og måltider
Ernæringsarbeidet i omsorgstjenesten
skal styrkes slik at det legges føringer for
gode rutiner for mat og måltider generelt,
at tjenestemottakere er sikret at de får
ivaretatt sine behov vedrørende ernæring,
og at retningslinjer for forebygging av
underernæring blir implementert i tjenes
ten. Det skal være fokus på måltidets
sosiale og kulturelle betydning.

Helsedirektoratet publiserte Nasjo
nale Faglige retningslinjer for fore
bygging og behandling av underer
næring i juni 2009. De nye retnings
linjene gir et rammeverk for identifise
ring, forebygging og behandling av
underernæring for både spesialisthel
setjenesten og primærhelsetjenesten.
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Det er gjennomført brukerundersøkelser
og forskning som bidrar til å evaluere
erfaringene med ulike produksjonsmåter
og løsninger for tilberedning, ombringing
og servering av mat i omsorgstjenesten.
Med tilskudd fra direktoratet gjennomførte
Høgskolen i Østfold en brukerunder
søkelse om mat og måltider på sykehjem i
Østfold fylke. Dette er en videreføring av
den landsomfattende spørreundersøkel
sen til helsepersonell og ledere om mat og
måltider i sykehjem (publisert i 2008).
Som et ledd i implementeringen fikk
Undervisningssykehjemmene bl.a.
følgende oppgave i 2009:
"Undervisningssykehjemmene skal gjøre
seg kjent med og ta i bruk nye faglige
retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring og bidra til spredning av kunnskap om disse." ( Ref.
overordnet virksomhetsplan USH 2009)

IS-1580

Nasjonale faglige retningslinjer

Våren 2009 startet arbeidet med å
utarbeide "Veileder for ernæringsarbeid i
helsetjenesten". Veilederen må sees i
sammenheng med "Nasjonale Faglige
retningslinjer for forebygging og behand
ling av underernæring" og skal erstatte
Statens ernæringsråds retningslinjer for
kostholdet i helseinstitusjoner. Veilederen
er planlagt ferdig ved utgangen av 2010.
Med denne veilederen vil helsedirektoratet
styrke fokuset på kostholdet og måltidets
sosiale, kulturelle og ernæringsmessige
betydning.
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r for forebygging
Nasjonale faglige retningslinje
ing
og behandling av underernær

1.5 Partnerskap med familie
og lokalsamfunn
Håndbok om helse- og
sosialtjenestene i kommunen
Helsedirektoratet har utarbeidet hånd
boken om de kommunale helse- og sosial
tjenestene og er ansvarlig for at den
holdes oppdatert. Direktoratet skal i sam
arbeid med fylkesmennene bidra til at
kommunene har tilfredsstillende opp
lysningsmateriell om hvordan tjeneste
tilbudet er organisert, og hvor innbyggerne
kan henvende seg med spørsmål.
Håndbok om helse- og sosialtjenesten i
kommunen ble lansert i desember 2008.
Etter avtale med Norsk Pensjonistforbund
ble den sendt som vedlegg til deres publi
kasjoner. I løpet av 2009 ble håndbøker
og brosjyrer distribuert til landets kommu
ner, fastleger og NAV. Totalt utgjør dette
480.000 håndbøker.
I løpet av 2009 har håndboken blitt over
satt til nynorsk, samisk, engelsk. I tillegg
er det laget en brosjyre som er oversatt til
nynorsk, samisk, engelsk, arabisk og
urdu. Disse versjonene ligger på nett
sidene til helsedirektoratet, se
http://www.helsedirektoratet.no/helseogomsorg/
Nettbaserte versjoner vil bli oppdatert ved
endringer i regelverk som har betydning
for håndbokas innhold.

Styrking av frivillig arbeid
Tiltak innen strategien om partnerskap
med familie og lokalsamfunn må sees i
sammenheng med St.meld. nr. 39
(2006–2007), "Frivillighet for alle".

og frivillige generelt kan arbeide, og for
midler glede og aktivitet gjennom illustra
sjonene. Helsedirektoratet oppfordrer
organisasjonene til å formidle heftets
innhold.
I 2009 ble det frivillige arbeidet innen
demensområdet styrket gjennom tilskudd
til Nasjonalforeningen for folkehelse. En
stor del av tilskuddet er brukt til utarbei
delse og opptrykk av informasjonsmate
riell. Helsedirektoratet har i samarbeid
med Nasjonalforeningen for folkehelsen
videreført informasjons- og opplysnings
virksomheten blant annet gjennom den
landsdekkende Demenslinjen. Nasjonal
foreningen er også samarbeidspartner for
Helsedirektoratet når det gjelder opp
lysning, opplæring og oppbygging av
demensforeninger.

Helsedirektoratet har i samarbeid med
Oslo Røde Kors, Nasjonalforeningen for
folkehelsen, Kirkens Bymisjon og Norsk
Pensjonistforbund, samt enkelte kommu
ner utarbeidet heftet "Bli med!" om inklu
dering av eldre og personer med demens.
Heftet ble ferdigstilt i desember 2009 og
er distribuert til ulike organisasjoner.
Heftet "Bli med!" gir positive og inspire
rende tips om hvordan organisasjonene

Våren 2009 ble det etablert et prosjekt
samarbeid mellom Norsk Forbund for
Utviklingshemmede (NFU), NFF, Kirkens
Bymisjon, ressurskommuner, fagmiljøer
og NKAH. Samarbeid med frivillige organi
sasjoner og kvalitetssikring av frivillig
arbeid i demensomsorgen er blitt vektlagt
i veiledning og undervisning i modell
kommuner.
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2. KOMPETANSELØFTET 2015
Kompetanseløftet 2015 er regjeringens
kompetanse- og rekrutteringsplan for de
kommunale omsorgstjenestene. Komp
etanseløftet inneholder strategier og tiltak
som skal bidra til å sikre tilstrekkelig,
kompetent og stabil bemanning i
omsorgstjenestene. Kompetanseløftet er
forankret i St.meld. nr. 25 (2005–2006)
som en delplan under Omsorgsplan 2015.
Kompetanseløftet har i perioden
2007–2010 følgende fem delmål:
• 10 000 nye årsverk med relevant
fagutdanning
• heve det formelle utdanningsnivået
i omsorgstjenestene
• sikre bruttotilgang på om lag 4500
helsefagarbeidere per år
• skape større faglig bredde
• styrke veiledning, internopplæring
og videreutdanning
Oppnåelse av målene er basert på et
komplekst samspill mellom myndigheter,
partene i arbeidslivet, utdanningsinstitu
sjoner og andre aktører – på mange nivåer
og områder i samfunnet. Også andre tiltak
fra myndighetene og generelle utviklings
trekk virker inn på måloppnåelsen. En stor
andel av tilskuddsmidlene som følger med
Kompetanseløftet, fordeles til kommunene
via fylkesmennene.
I dette kapitlet omtales de fem delmålene,
de viktigste tiltakene og direktoratets
vurdering av disse. Deretter presenteres
noen funn fra evalueringen av Kompetan
seløftet. Til slutt presenteres hoved
trekkene i HELSEMOD etter revisjonen i
2009.

2.1 10 000 nye årsverk
innen utgangen av 2009
Målet om å øke bemanningen i de kom
munale omsorgstjenestene med 10 000
nye årsverk innen utgangen av 2009 ble
nådd i 2008.
Tall fra KOSTRA (Statistisk sentralbyrå)
og rapportering fra kommunene via fylkes
mennene til Helsedirektoratet, brukes til å
monitorere utviklingen.
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste
at det i 2009 ble utført arbeid tilsvarende
122 000 årsverk av til sammen 170 000
personer i pleie- og omsorgstjenestene i
kommunene. I perioden 2007 til 2009 var
veksten på i overkant av 4000 årsverk. I
løpet av det siste året har veksten vært på
1200 årsverk, noe som tilsvarer 1 prosent.

Vurdering
Det har vært sterk vekst i sysselsatte og
årsverk i perioden 2005 til 2009. De
kommunale omsorgstjenestene er styrket
med om lag 15 500 årsverk i perioden.
Sammenlignet med årsverksinnsatsen i
spesialisthelsetjenesten i samme periode
viser at det er sterkere vekst i omsorgstje
nestene i kommunene enn i spesialisthel
setjenesten. Styrket kommuneøkonomi og
sterk prioritering av omsorgstjenestene i
første del av perioden er en viktig forklaring
på utviklingen. Om lag 80 prosent av
veksten består av personell med helse- og
sosialfaglig utdanning. Tall for 2009 og
kommunenes rapportering av planlagte
årsverk i 2010 og 2011 peker i retning av
en noe svekket prioritering av omsorgs
tjenestene enn foregående år. I forhold til
regjeringens behovsanslag om ytterligere
12 000 nye årsverk i perioden 2008–2015,
er veksttakten for lav.
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Figur 3
Årsverksutvikling i pleie og omsorgstjenestene i kommunene og i
spesialisthelsetjenesten. 2003–20091.
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Kilde: SSB Personellstatistikk. Nivåtallene er ikke direkte sammenlignbare da årsverk i spesialisthelsetjenesten
er eksklusive lange fravær mens tilsvarende tall for pleie- og omsorgstjenesten er inklusive lange fravær.
For spesialisthelsetjenesten er det brudd i tidsserien i 2008 ved bruk av ny datakilde, administrative registre.
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Utviklingen i brukerrettet pleieog omsorgstjeneste
Som i tidligere rekrutteringsplaner bruker
man utvalget brukerrettet pleie- og
omsorgstjeneste som statistisk grunnlag
for å følge med på årsverks- og kompe
tanseutviklingen. I dette grunnlaget er
administrasjon og ulike støttefunksjoner
trukket ut slik at forskjeller i kommunal
organisering ikke skal slå ut på tallene. 
På landsbasis er forskjellen mellom hele
pleie- og omsorgstjenesten og brukerrettet
pleie- og omsorgstjeneste i underkant av
5000 årsverk. I brukerrettet pleie- og
omsorgstjeneste har veksten siste år vært
på nærmere 2 prosent. Det vil si at den er
på linje med sysselsettingsveksten i hele
kommunesektoren, men likevel nær ett
prosentpoeng lavere enn for 2007–2008.
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Med unntak av Oslo og Aust-Agder har
det vært vekst i alle fylker siste år.
Sterkest har veksten vært i Hedmark,
Hordaland og Akershus. Tall for noen
større enkeltkommuner, kan tyde på at
noe av veksten som kommer fram i
statistikken skyldes registreringstekniske
forhold og ikke reell vekst i avtalte
årsverk, noe som er påpekt tidligere
(jf. Årsrapport for Omsorgsplan 2008:23)

Tabell 2
Fylkesvis utvikling i brukerrettet pleie- og omsorgstjeneste 2007–2009.
Sysselsatte

Årsverk

Endring i
årsverk i
prosent

2007

2008

2009

2007

2008

2009

8 576

9 092

9 460

6 052

6 582

6 732

2,3

Akershus

12 953

13 417

13 530

8 970

9 421

9 702

3,0

Oslo

Østfold

2008–2009

13 148

13 488

13 625

9 843

10 072

9 913

-1,6

Hedmark

7 231

7 517

7 778

5 173

5 387

5 653

4,9

Oppland

7 253

7 375

7 294

5 090

5 239

5 275

0,7

Buskerud

8 507

8 690

8 671

6 096

6 230

6 407

2,8

Vestfold

8 104

8 235

8 159

5 554

5 711

5 729

0,3

Telemark

6 503

6 834

6 796

4 570

4 772

4 778

0,1

Aust-Agder

3 735

3 736

3 627

2 613

2 582

2 513

-2,7

Vest-Agder

5 893

5 996

6 059

3 866

3 989

4 160

4,3

Rogaland

12 844

13 339

13 458

8 857

9 314

9 548

2,5

Hordaland

17 402

16 592

17 235

11 783

11 493

12 026

4,6

4 505

4 538

4 523

3 240

3 324

3 356

1,0

Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal

9 559

9 872

9 932

6 771

7 176

7 246

1,0

Sør-Trøndelag

9 345

9 302

9 381

6 539

6 647

6 667

0,3

Nord-Trøndelag

4 898

5 037

5 057

3 454

3 620

3 632

0,3

10 000

10 024

10 307

7 286

7 342

7 574

3,2

6 266

6 147

6 210

4 580

4 520

4 592

1,6

Nordland
Troms
Finnmark
Landet samlet

2 817

2 874

2 778

2 083

2 128

2 181

2,5

159 539

162 105

163 880

112 420

115 549

117 690

1,9

Kilde: SSB

Planlagte nye årsverk i
2010 og 2011
Kommuner som søker støtte til kompe
tanse- og rekrutteringstiltak gjennom
Kompetanseløftet 2015 må rapportere om
planlagte endringer i årsverksinnsats etter
utdanning, for de to påfølgende årene.
Kommunene planlegger i underkant av
1 000 nye årsverk i 2010 og tilsvarende i
2011. Det er størst etterspørsel etter
helsefagarbeidere og sykepleiere. For
ventet antall nye årsverk tyder på at den
sterke veksten som har preget de siste
fire årene, ikke fortsetter.
Hvis man sammenligner med rapporte
ringstallene fra 2008, viser de en liten
nedjustering i forventet økning for alle
grupper. For gruppen ufaglærte/assisten
ter er det i 2009 planlagt en større reduk

sjon for 2010 enn det var planlagt i 2008.
Samlet sett er likevel rapporteringstallene
relativt konsistente. Planlagt antall årsverk
for 2010 var 981 da man rapporterte i
2008, mens de var 960 ved rapportering i
2009.
Også for lærlinger i helsearbeiderfaget er
forventet antall for 2010 relativt likt i begge
rapporteringene på ca. 2 400 (gjelder
både første- og andreårs lærlinger). Når
det gjelder antall lærlinger i 2009 er kom
munenes rapporteringer på et altfor lavt
nivå. Grunnen er trolig at mange av kom
munene ikke har rapportert løpende lære
kontrakter. Vi velger å støtte oss på tall fra
Aksjon helsefagarbeider som viser at det
var rundt 2 400 løpende lærekontrakter i
helsearbeiderfaget (og noen i omsorgs
arbeiderfaget) i 2009. Se ellers omtale
under 2.2.
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Tabell 3
Plantall ifølge kommunens budsjett og økonomiplan. Kommunenes rapportering.
Årsverk utdanningsgrupper

2010

2011

Planlagt økning eller reduksjon pleie- og omsorgstjeneste

+/-

+/-

Ufaglært assistent / hjemmehjelper

-361

-253

475

574

Hjelpepleier, omsorgsarb. og helsefagarbeider
Øvrige med videregående opplæring

66

53

Sum pers. med videregående opplæring

537

630

Sykepleier

434

332

60

36

Vernepleier

177

188

Annet høgskoleutdannet personell

105

63

Sum høgskoleutdannet personell

775

619

Sum årsverk

960

992

antall 2010

antall 2011

2 403

2 400

Ergo-/fysioterapeut

Læreplasser
Læreplass for helsefagarbeider *)

*)Her føres opp det antallet læreplasser kommunene har for helsefagarbeidere i 2009 og i 2010 og
2011. Eks: Hvis kommunen har opprettet 4 læreplasser i 2009 og planlegger 4 nye i 2010 skal det
føres opp 4 i 2009 og 8 i 2010.
Kilde: Helsedirektoratet

Flere arbeider heltid – men svakere
utvikling i 2009
De kommunale omsorgstjenestene er
preget av mange små stillinger, utstrakt
bruk av vikarer og midlertidige arbeids
forhold. Gjennom Kvalitetsavtalen har
regjeringen og KS forpliktet seg til å legge
forholdene til rette for å redusere bruken
av deltidsstillinger. Om lag 6 000 årsverk
er kommet til i perioden 2005–2009 fordi
flere arbeider heltid eller i store stillinger.
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt
fra 68 til 72 prosent i samme periode.
Hvis man ser alle utdanningsgrupper
under ett, var det knapt 38 prosent av de
sysselsatte som hadde stor eller hel stil
ling (30 timer eller mer i uken) i 2009. For
helsefagarbeidere og sykepleiere er til
svarende tall 39 og 58 prosent. Sektoren
er fortsatt preget av mye deltidsarbeid, og
mønsteret er at de med lav eller ingen
utdanning har lavest stillingsprosent. Det
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er fortsatt stor oppmerksomhet rundt
deltidsarbeid og de konsekvenser dette
har både for rekrutteringen til og kvaliteten
på tjenestene. Noen forskere peker på at
muligheten for deltidsarbeid både kan
være et fortrinn og en hindring for rekrut
tering, og begrunnelsene for å arbeide
deltid varierer med hvilken livsfase og
livssituasjon man er i (Høst 2010). Andre
hevder at den omfattende deltidsbruken
hindrer nødvendig profesjonalisering av
omsorgsyrkene, og at det er med på å
stenge menn ute fra sektoren
(Bakken 2009).
Tilbakemeldinger fra yrkesveiledere/råd
givere i skolen indikerer at deltidsproble
matikken gjør det vanskelig å anbefale
ungdom å velge helsearbeiderfaget.

Tabell 4
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i brukerrettet pleie- og omsorgstjeneste i prosent.
2007

2008

2009

Personell uten helse- og soialfaglig utdanning

57,3

57,9

59,2

Helsefag-/omsorgsarbeidere og hj.pleiere

76,2

77,0

76,7

Sykepleiere

83,7

84,5

84,6

Fysioterapeuter

87,4

87,1

86,0

Ergoterapeuter

86,1

87,6

87,6

Barnevernspedagoger

84,2

85,5

85,8

Sosionomer

85,5

86,9

87,0

Vernepleiere

90,4

91,0

90,5

Annet høgskoleutdannet personell

52,7

53,0

51,4

Leger og legespesialister

89,4

87,4

85,8

Alle sysselsatte

70,5

71,3

71,8

Kilde: SSB

Tabell 5
Andel sysselsatte i brukerrettet pleie- og omsorgstjeneste etter
avtalt arbeidstid i prosent.
2007

2008

2009

<19
timer

20–29
timer

>30
timer

<19
timer

20–29
timer

>30
timer

<19
timer

20–29
timer

>30
timer

Pers. uten helse- og
sos.faglig utd.

56,4

21,9

21,6

55,1

22,4

22,5

53,9

23,4

22,7

Hjelpepleiere,
omsorgsarbeidere og
helsefagarbeidere

24,6

36,9

38,5

23,3

37,0

39,7

23,6

37,2

39,2

Sykepleiere

16,8

27,4

55,8

15,6

26,9

57,5

15,1

27,2

57,7

Vernepleiere

9,9

18,4

71,7

9,2

18,8

72,0

9,2

18,6

72,2

35,8

28,0

36,2

34,4

28,2

37,5

33,7

28,7

37,6

Alle sysselsatte
Kilde: SSB
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Tabell 6
Menn i brukerrettet pleie- og omsorgstjeneste – absolutte tall og prosent.
Avtalte årsverk

Andel årsverk av alle

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Pers. uten helse- og sos.faglig utd.

5 965

6 124

6 443

17,3

17,6

18,3

Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere

1 773

1 896

1 975

5,1

5,3

4,3

Sykepleiere

1 518

1 603

1 687

7,1

7,2

7,3

934

954

990

18,2

17,8

18,0

9,5

9,6

9,7

Vernepleiere
Sum sysselsatte/årsverk

10 647

11 066

11 420

Kilde: SSB

Ingen økning i andelen menn i
omsorgstjenestene
Andelen menn som arbeider i omsorgs
tjenestene, er stabilt lav på i underkant av
10 prosent. Det er ingen tegn på økning.
Mens menn utgjør 12 prosent av alle
sysselsatte sykepleiere, er det bare 7
prosent menn i pleie- og omsorgstjenes
tene i kommunene.
Gjennom prosjektet Menn i Omsorgsyrker
(MiO) har man, gjennom flere delprosjek
ter, prøvd å undersøke hvilke betingelser
som må være tilstede for å rekruttere og
beholde menn. Det har vært prosjektets
antagelse at dette også vil føre til at flere,
både kvinner og menn ønsker å arbeide i
omsorgssektoren. I juni 2009 ble forsker
Helge Svares bok Menn i pleie og omsorg
– brødre i hvitt, lansert. Boken har fått
mye positiv omtale og formidler resulta
tene av Svares forskning knyttet til del
prosjekter i MiO. Boken formidler også
resultater av intervjuer med sykepleier
studenter og ungdom om deres forestil
linger om helse- og omsorgsyrkene.
MiO har vært forankret i Høgskolen i
Telemark, men i 2009 ble arbeidet med
rekruttering til helse- og omsorgssektoren
lagt inn som et satsingsområde i Senter
for omsorgsforskning Sør.
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2.2 Heve det formelle
utdanningsnivået
Det er et mål i Kompetanseløftet 2015 at
andelen med helse- og sosialfaglig utdan
ning skal økes. Det skal skje både
gjennom å tilby ansatte uten formell kom
petanse opplæring for å bli helsefagarbei
der (se nærmere omtale av rekruttering til
helsearbeiderfaget under 2.3), og legge til
rette for at flere tar høgskoleutdanning.
Man har antatt at det er mulig å heve
andelen med høgskoleutdanning fra 24
prosent i 2004 til 34 prosent i 2015.

Vurdering
Årsverksveksten er sterkest blant
ansatte med fagutdanning. Andelen
med høgskoleutdanning øker mest,
men man vil ikke, med dagens vekst
takt, komme opp på det forventede
nivået på 34 prosent i 2015. Andelen
med helsefaglig utdanning fra videre
gående nivå øker ikke tilsvarende.
Den store aldersrelaterte avgangen
blant hjelpepleiere begynner å gjøre
seg gjeldende. Andelen uten formell
kompetanse er tilnærmet uendret de
siste årene.

Tabell 7
Sysselsatte og årsverk i brukerrettet pleie- og omsorgstjeneste etter utdanning.
Absolutte tall og prosent.
Sysselsatte
2007

Avtalte årsverk
2008

2009

2007

Endring

2008

2009

2008–09

Pers. uten helse- og sos.faglig utd.

60 270

60 213

59 401

34 544

34 856

35 170

0,9

Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere

57 696

58 671

59 843

43 987

45 148

45 920

1,7

Øvrig pers. med viderg. opplæring

4 379

4 395

4 389

3 246

3 303

3 277

-0,8

25 384

26 362

27 444

21 242

22 271

23 222

4,3

326

427

356

285

372

306

-17,7

Sykepleiere
Fysioterapeuter
Ergoterapeuter

768

825

775

661

723

679

-6,1

Barnevernspedagoger

780

784

769

657

670

660

-1,5

Sosionomer

1 101

1 153

1 135

941

1 002

987

-1,5

Vernepleiere

5 691

5 884

6 084

5 143

5 354

5 507

2,9

Annet høgskoleutdannet personell

2 682

2 911

3 142

1 413

1 542

1 614

4.7

217

222

239

194

194

205

5,7

Leger og legespesialister
Psykologer

21

31

29

17

26

24

-7,7

224

227

274

91

89

119

33,7

159 539

162 105

163 880

112 420

115 549

117 690

1,9

Andel med helse- og sosialfaglig utd.

62,2

62,9

63,8

69,3

69,8

70,1

Andel med høgskoleutdanning

23,3

24,0

24,6

27,3

27,9

28,3

Øvrig universitetsutdannet personell
Sum sysselsatte/årsverk

Kilde: SSB

De store geografiske variasjonene kan
forklares ut fra flere forhold: Fylker eller
regioner med et stort mangfold av ut-
danninger og arbeidsmuligheter har gjen
nomgående svakere fagdekning enn i
områder der utdannings- og yrkesvalgene
er færre. Variasjonen gjenspeiler også i
noen grad hvordan utdanningstilbudet i
helse- og sosialfag, både på videre
gående nivå og høgskolenivå, har vært
utbygd og tilrettelagt de siste ti til tjue
årene.

Kompetansesammensetning
Om lag 80 prosent av veksten i årsverk i
perioden 2005–2009 har bestått av pers
onell med helse- og sosialfaglig utdan
ning. Det er en økning fra 67 prosent i
2005 til 70 prosent i 2009. Andelen med
høgskoleutdanning har økt fra 25 til 28
prosent i tilsvarende periode. Fra 2008 til

2009 har økningen vært marginal. Det
gjelder både for andelen med høgskoleut
danning og for andelen med helse- og
sosialfaglig utdanning sett under ett.
Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og etter
hvert helsefagarbeidere er den største
gruppen med fagutdanning i omsorgs
tjenestene. De utfører om lag 40 prosent
av alle årsverkene i brukerrettet pleie- og
omsorgstjeneste.
23 prosent av disse er 55 år eller eldre.
Det betyr at avgangen for denne gruppen
er økende. Gjennomstrømmingstall fra
registerbasert sysselsettingsstatistikk for
2008–2009 viser at 27 prosent av de som
gikk ut av arbeidsforhold i tjenesten dette
året, gikk over til attføring, uførepensjon
eller alderspensjon. Det er en langt
høyere andel enn for andre utdannings
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Figur 4
Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Avgang fra arbeids
forhold i brukerrettet pleie- og omsorgstjeneste, etter årsak, 2008–2009.
Til annen hs-næring
1 201 (20 %)

804 (13 %)

Til andre næringer
Til alders og uførepensjon
og attføring

193 (3 %)
122 (2 %)

Til utdanning inkludert
videreutdanning
1 627 (28 %)

414 (7 %)

Til kontantstøtte/
fødselspermisjon
Til arbeidsledighet
Til annet

1 647 (27 %)
Kilde: SSB

grupper i omsorgstjenesten. I perioden
2008 til 2009 økte andelen hjelpepleiere,
omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere
med 1,7 prosent. Økningen er altså
mindre enn den totale økningen i årsverk
som var på nærmere 2 prosent. For første
gang siden etableringen av hjelpepleier
utdanning på 60-tallet synker denne
utdanningsgruppens andel av sysselsatte
og årsverk i omsorgstjenesten. Dette er
ikke en overraskende utvikling gitt alder
sammensetningen i gruppen, men det sier
samtidig noe om nødvendigheten av høy
innsats rettet mot rekruttering av helsefag
arbeidere.
For sykepleiere var veksten på i overkant
av 4 prosent fra 2008 til 2009, og denne
gruppens andel øker. Mye tyder på at til
gangen på sykepleiere er tilfredsstillende,
men det er store geografiske variasjoner.
Finanskrise og ustabilitet i arbeidsmarke
det har trolig medvirket til at søkningen til
helsefagutdanningene på høgskolenivået
var høyere i 2008 og 2009 enn for få år
siden. I revidert nasjonalbudsjett (RNB)
for 2009 ble det gitt økte bevilgninger til

360 nye studieplasser for sykepleiere. Det
gir et vesentlig bidrag til fortsatt god og
styrket sykepleierdekning.
I gruppen personell uten helse- og sosial
faglig utdanning har om lag 38 prosent
annen utdanning på videregående nivå,
og 10 prosent har annen høyere utdan
ning. Om lag 9 prosent av de som har
annen fagutdanning, er i gang med en
helse- og sosialfaglig utdanning på høgsko
lenivå2. Med sin formal- og realkompetanse
både fra sektoren og fra andre bransjer
representerer disse en verdifull kompetanse
i omsorgssektoren – selv om de etter defini
sjonen regnes som ufaglærte.

Geografiske variasjoner
Det er fortsatt Trøndelagsfylkene og
Agderfylkene som har flest med fagut
danning. Oslo har en markant dårligere
dekning selv om andelen øker år for år.
Det er særlig rekrutteringen av helsefag
arbeidere som svikter, mens andelen med
høyere utdanning er på landsgjennomsnit
tet. I fire fylker har andelen med relevant
2
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SSB, registerbasert personellstatistikk per juni 2010.

%

Tabell 8
Personell uten helse- og sosialfaglig utdanning etter utdanningsnivå.
Absolutte tall og prosent, 2009.
Sysselsatte

Prosent Årsverk Prosent

Gjennomsnittlig
stillingsprosent

I alt

59 401

Bare ungdomskolenivå

26 007

44

15 241

43

58,6

Videregående skole

22 710

38

13 110

37

57,7

Høgskole / universitet lavere nivå

5 593

9

3 546

10

63,4

Høgskole / universitet lavere nivå

478

1

323

1

67,6

4 613

8

2 949

8

63,9

Uoppgitt

35 170

59,2

Kilde: SSB

Figur 5
Andel årsverk i brukerrettet tjeneste utført av personell med helse- og
sosialfaglig utdanning, 2007–2009.
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Kilde: SSB
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Figur 6
Andel årsverk i brukerrettet tjeneste utført av personell med helse- og
sosialfaglig utdanning fra høgskole eller universitet, 2007–2009.
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Kilde: SSB

utdanning gått ned i perioden 2007–2009.
Det gjelder Østfold, Hedmark, Vest-Agder
og Rogaland.
Alle fylkene har en økning eller opprett
holder andelen med relevant høyere
utdanning. I Aust-Agder og Nord-Trønde
lag er andelen med høyere utdanning nå
på nivå med målsettingen i Kompetanse
løftet om 34 prosent, mens f.eks. Buske
rud og Telemark har langt igjen.
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Desentraliserte høgskolestudier
Det er et mål i Kompetanseløftet 2015 å
utdanne 800 personer gjennom desentra
liserte høgskolestudier, først og fremst
innen sykepleie og vernepleie. Ifølge kom
munenes rapporteringer vil det i perioden
2008-2010 bli utdannet 686 personer via
desentralisert høgskoleutdanning. Hvis
man legger til de som fullførte utdan
ningen i 2007 (135 personer), når man
måltallet på 800 med god margin. I følge
NIFU STEP vil kandidatene med støtte fra

Kompetanseløftet ("Kompetanseløft
kandidatene") utgjøre mellom 40 og 60
prosent av alle som gjennomfører slik
utdanning.
Utdanning gjennom desentraliserte studier
har vist seg å være et godt virkemiddel for
å bidra til mer stabil arbeidskraft i distrik
tene. Særlig gjelder det for sykepleiere.
Desentralisert utdanning gir dessuten
erfarne hjelpepleiere, omsorgsarbeidere
og helsefagarbeidere mulighet for høg
skoleutdanning i nærheten av der de bor.

Tabell 9
Fullført og planlagt desentralisert helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning.
Kommunenes rapportering.
Antall deltakere
Fullført

Under utdanning

Planlagt fullført

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

3

5

60

34

30

28

12

24

18

35

Akershus

30

30

130

114

87

67

34

31

40

26

Oslo

20

3

37

17

5

0

11

12

10

0

Hedmark

2

17

60

42

44

27

14

23

23

21

Oppland

14

8

98

66

45

24

27

26

21

25

Buskerud

16

15

51

33

16

2

5

14

20

3

Vestfold

2

9

38

31

20

23

9

11

10

7

Telemark

6

11

53

30

22

11

8

12

20

9

Aust-Agder

0

2

7

7

5

0

0

2

5

0

Vest-Agder

0

3

15

11

4

2

2

4

9

0

Rogaland

11

9

38

19

10

7

13

23

10

7

Hordaland

7

113

150

150

84

79

7

36

5

42

Sogn og Fjordane

2

15

47

39

29

26

5

11

8

22

Møre og Romsdal

8

9

54

36

28

15

9

4

23

5

Sør-Trøndelag

2

3

24

14

12

7

3

2

12

7

Nord-Trøndelag

1

4

14

12

10

7

2

2

3

0

35

39

120

88

68

41

19

38

32

53

Troms

7

22

73

60

39

16

15

22

32

31

Finnmark

0

0

56

48

30

3

8

4

30

7

317 1 125

851

588

385

203

301

331

300

Østfold

Nordland

Landet samlet

166

Kilde: Helsedirektoratet
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2.3 Sikre bruttotilgang på
om lag 4 500 helsefagarbeidere per år
For å nå måltallet er det nødvendig at
flere søker seg til helsearbeiderfaget i
videregående opplæring, og at det utdan
nes et betydelig antall voksne. Det må
etableres tilstrekkelig antall læreplasser
både i kommunene og i spesialisthelse
tjenesten, og en større andel av elevene i
helsearbeiderfaget må velge læretid etter
å ha gjennomført Vg1 og Vg2 framfor
studieforberedende påbygging.

Figuren viser antatt tilgang på helsefag
arbeidere fra utdanning sett opp mot mål
tallet om å sikre bruttotilgang på om lag
4 500 per år. Per i dag ser tilgangen ut til
å ligge på ca. 2 400, men det er grunn til å
frykte at dette tallet blir enda lavere når vi
ser tallet på avlagte fagbrev over noen år.

Økning i utdanning, men
betydelig bortvalg
Etter nedgang i rekruttering av ungdom til
helse- og sosialfag og helsearbeiderfaget
fram til 2008, økte søkningen i 2009.
Andelen som søkte helse- og sosialfag
Vg1 var på 9,5 prosent i 2007, mens
andelen i 2009 var på 10,5 prosent.

5000
Figur 7
Helsefagarbeidere. Antatt tilgang 4500
fra utdanning de nærmeste
årene sett i forhold til måltall.
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Måltall for utdanning av helsefagarbeidere
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Vurdering
Helsedirektoratet noterer en økning i
søkere til helsefag fra 2008 til 2009
noe som trolig delvis kan tilskrives en
omfattende kampanjeaktivitet fra
Aksjon Helsefagarbeider og Helse
direktoratets rekrutteringskampanje.
Hovedinntrykket er imidlertid at man
kommer til å få en markant nedgang i
antallet utdannede helsefagarbeidere
sett i forhold til hvor mange hjelpe
pleiere og omsorgsarbeidere som ble
utdannet før omleggingen av utdan
ningsmodellen. Læreplasstilgangen
ser ut til å være tilfredsstillende, men
andelen unge som går videre til
studiepåbygging og velger bort
læretid, fortsetter å øke og frafallet
har også økt (NIFU STEP 2010:21).

Blant voksne er nedgangen enda større.
Det er vanskelig å vite om nedgangen
skyldes overgangsproblemer eller om
den er av mer varig karakter. Selv om
det ikke finnes enkle løsninger på de
komplekse rekrutteringsutfordringene
mener Helsedirektoratet at det fortsatt
finnes virkemidler som ikke er tatt i bruk.
Det er primært knyttet til finansierings
ordninger som gjør det mulig for voksne
å kombinere utdanning, arbeid og for
sørgerbyrde, og forekomsten av tilgjen
gelige og fleksible opplæringsløp som er
tilpasset den enkeltes kompetansebehov
og livssituasjon.

Figur 8
Søkere til Vg1 helse- og sosialfag. Andel av alle søkere, 2006–2009.
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Kilde: Helsedirektoratet
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Tabell 10
Elever i Vg1 helse- og sosialfag, Vg2 helsearbeiderfag og
tilbudte lærekontrakter i helsearbeiderfag.
2007–2008 2008–2009 2009–2010
Elever i Vg1 helse- og sosialfag

6 325

6 875

6 542

Elever i Vg2 helsefagarbeider

2 538

2 963

2 821

992

901

Tilbudte lærekontrakter, helsearbeiderfag
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Tall fra Utdanningsdirektoratet (Udir) for
perioden 2007–2009 viser at det har vært
mellom 2 500 og 2 900 elever i Vg2 helse
arbeiderfag. Det er imidlertid et betydelig
bortvalg i dette utdanningsløpet fram mot
søknad og tilbud om læreplass. Over 50
prosent velger studiespesialisering framfor
læreplass, mens en del faller fra utdan
ningen av andre grunner. Totalt for utdan
ningsprogrammet helse- og sosialfag har
andelen som faller fra, økt fra 15,5 til 18,8
prosent etter innføring av Kunnskapsløftet
i 2006 i videregående opplæring (NIFU
STEP 2010:21)
Hvis man sammenholder tallene for elever
i Vg2 med Udirs tall for formidlede lære
plasser for årene 2008 og 2009, viser de
at bare en tredjedel av Vg2-elevene går
videre ut i lære. Selv om Udirs tall viser
tilbudte lærekontrakter per år, er de lavere
enn tall fra Aksjon Helsefagarbeider som
viste at det per november 2009 var inngått
2 446 lærekontrakter (de to første kullene
helsefagarbeiderlærlinger)3.
I St.meld. nr. 25 (2005–2006) satte man
som mål at det skulle etableres 1 500
læreplasser hvert år. Man antok at tilgan
gen på læreplasser kunne bli for lav og
gjøre det vanskelig for det nye helsearbei
derfaget å etablere seg i virksomhetene.
Erfaringene så langt viser at tilgangen på
læreplasser har vært tilfredsstillende. I
2009 fikk alle kvalifiserte søkere tilbud om
læreplass, selv om ikke alltid plassene var
der søkerne ønsket (Aksjon Helsefag
3
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Aksjon Helsefagarbeider, prosjektrapport 2005-2010.

arbeider, prosjektrapport 2005–2009).
Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag
har høyest antall læreplasser mens f.eks.
Oslo, som det er relevant å sammenligne
med, har få. Dette gjenspeiler søkermøn
steret i de ulike fylkene og er trolig ikke
utrykk for manglende vilje eller interesse
for å opprette læreplasser.

Aksjon Helsefagarbeider 2005–2009
Aksjon Helsefagarbeider ble etablert på
initiativ fra arbeidsgiverorganisasjonene
KS, HSH og Spekter. I tillegg til disse har
Helsedirektoratet og Utdanningsdirektora
tet sittet i styringsgruppa. Aksjon helsefag
arbeider er forankret i og i hovedsak finan
siert av Kompetanseløftet 2015. Hoved
målene for prosjektet har vært å skaffe
tilstrekkelig antall læreplasser i kommuner
og helseforetak og å bidra til økt rekrutte
ring til helsearbeiderfaget.
Analyse av resultatene viser at de fleste
kommunene har opprettet læreplasser for
helsefagarbeidere. Flere sykehus og
private virksomheter har opprettet egne
plasser eller samarbeider om opplæringen
med andre lærebedrifter. Som tidligere
omtalt har ikke oppretting av læreplasser
blitt den flaskehalsen man ved etablering
av helsearbeiderfaget hadde fryktet.
Aksjon helsefagarbeider har derfor foku
sert særlig på delmål to: Å bidra til økt
rekruttering til faget. Metodikken med
rekrutteringspatruljer, dvs. unge yrkes
utøvere som informerer ungdom i 10.

klasse, på Vg1 helse- og sosialfag og Vg2
helsearbeiderfag om muligheter ved
utdanning og yrker, har vist seg å bli en
stor suksess. Patruljene har vært synlige
både i nasjonale og lokale medier og har
blitt flittig brukt på konferanser og utdan
ningsmesser. Det har vært mulig å spore
økt interesse og rekruttering til faget i
etterkant av patruljebesøk.
For en mer detaljert omtale av Aksjon
helsefagarbeider, viser vi til prosjekt
rapporten for 2005–2009 som beskriver
bakgrunnen for prosjektet, metoder som
er utviklet, samarbeidsformer og hvilke
resultater som er oppnådd i løpet av
prosjektperioden.

 elsearbeiderfaget på Vg2 og læretid på
h
Vg3. Et viktig delmål i 2009 var å bidra til
endrede holdninger til pleie- og omsorgs
sektoren som arbeidssted.
Forskning viser at det skal mye til for å
påvirke menneskers holdninger og atferd:
Menneskenes egne sett med normer og
oppfatninger om sine handlingsmuligheter
må påvirkes samtidig (Ajzen og Fishbein,
1980). I kampanjen brukes derfor ulike
virkemidler, annonser og informasjon til
målgruppen og PR rettet mot befolknin
gen, inkludert sekundære målgrupper eller
"formidlere", som foreldre, lærere og
utdanningsrådgivere.

Helsedirektoratets rekrutteringskampanje

Bruk av kjendiser som stoppeffekt
og ambassadører

Helsedirektoratet lanserte i januar 2009
en rekrutteringskampanje rettet mot
ungdom. Kampanjen er ett av flere tiltak
for å bidra til økt rekruttering til helsearbei
derfaget. Den supplerer direkte kommuni
kasjonen med ungdommen gjennom
Aksjon helsefagarbeiders rekrutterings
patruljer. Målgruppen er ungdom (15 til 17
år) som står overfor et utdanningsvalg.
Målet er å bidra til å øke andelen som
velger helse- og sosialfag på Vg1,

Bruk av populære kjendiser fra musikk- og
kulturliv i annonser på Internett og i
ungdomsmagasiner, var et viktig virke
middel for å oppnå oppmerksomhet. Noen
av kjendisene fungerte som ambassa
dører for helsearbeiderfaget.

Det handler om å hjelpe andre. Som helsefagarbeider får du lønn i læretiden og kan
gå rett ut i en spennende jobb etter videregående. Kanskje det er du som skal ta
vare på Erik og Kriss når de blir gamle. helseogsosialfag.no

Det handler om å hjelpe andre. Som helsefagarbeider får du lønn i læretiden og kan gå
rett ut i en spennende jobb etter videregående. Kanskje det er du som skal ta vare på
Lene Alexandra dersom hun skulle bli syk. helseogsosialfag.no

Foto: Marcel leliënhoF/tinagent.coM

Foto: Marcel leliënhoF/tinagent.coM

ER DET DU SOM
SKAL TA VARE PÅ
MEG HVIS JEG
BLIR SYK?

Foto: Marcel leliënhoF/tinagent.coM

I 2009 var rappartistene Erik & Kriss, artist
og "Skal vi danse"-vinner Lene Alexandra
og danser Alexandra Joner kampanjens
frontfigurer. Erik & Kriss bidro ved lanse

ER DET DU SOM
SKAL TA VARE PÅ
MEG HVIS JEG
TRENGER HJELP?

Det handler om å hjelpe andre. Som helsefagarbeider får du lønn i læretiden og kan
gå rett ut i en spennende jobb etter videregående. Kanskje det er du som skal ta
vare på Alexandra dersom hun skulle trenge hjelp. helseogsosialfag.no

Kjendisene skulle bidra til å vekke ungdommens nysgjerrighet, kanskje få dem til å stoppe opp og tilegne
seg informasjon om helsearbeiderfaget og om det å jobbe i omsorgssektoren.
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ringen sammen med daværende helse
minister Bjarne Håkon Hanssen, på
Apalløkka ungdomsskole i januar. Erik &
Kriss har også deltatt i andre mediesaker
både i TV og radio, og har vært gode
ambassadører for sektoren.

Annonser, sosiale medier og
kampanjeside på nettet
Kampanjen består av trykte annonser i
ungdomsmagasiner, kampanjeside og
nettannonser i kampanjens første fase inn
mot søknadsfristen for videregående opp
læring 1. mars. På kampanjesiden kunne
man løse en quiz, og det var lenke til
informasjonsportalen www.helseogsosial
fag.no. Det var også lenker mellom nett
stedene og Facebook, det mest populære
sosiale mediet i Norge. Facebook-grup
pen "Vi som liker mennesker" ble oppret
tet i januar, og fikk over 600 medlemmer i
løpet av året. På gruppas "vegg" foregår
debatter om utdanning og yrke. Her er
også kritiske røster.

Informasjon direkte til målgruppen
Det ble distribuert webbannere med lenke
til nettsted og informasjonsportal til alle
skoler (ungdomsskoler og videregående
skoler) og kommuner, til bruk på deres
egne nettsteder. I løpet av året ble det
også distribuert brosjyrer og plakater til
alle skolene, i tillegg til tre nyhetsbrev til
ungdommene. Nyhetsbrevene ble sendt
via lærerne og inneholdt positive historier
fra pleie- og omsorgssektoren, faktainfor
masjon til utdanningssøkende ungdom
med informasjon om utdanningsinnhold
og søknadsfrist, yrkesmuligheter og
lønns- og arbeidsforhold i pleie- og
omsorgssektoren.

PR
Det ble gjennomført et intensivt PR-arbeid
for å oppnå positivt vinklede redaksjonelle
medieoppslag i lokale, regionale og nasjo
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nale medier, både i kampanjens første
fase, og deretter løpende gjennom hele
året. Målet har vært å bidra til et forbedret
omdømme for omsorgssektoren. I medie
oppslagene ble det fokusert på rekrutte
ringsutfordringen og på mulighetene en
jobb som helsefagarbeider kan gi: Trygg
het, varierte og meningsfylte oppgaver, og
arbeid med mennesker i ulike livssituasjo
ner. Et annet viktig element har vært å
presentere fakta om lønns- og arbeids
forhold, og på den måten bidra til å knuse
myter om forholdene i omsorgssektoren.

Rådgivere og lærere
påvirker målgruppen
Utdannings- og yrkesrådgivere og lærere i
ungdomsskole og videregående skole
anses som viktige opinionsformere om
helsefagarbeidere. Sammen med foreldre,
antas deres synspunkter å ha stor betyd
ning for målgruppens holdninger og valg.
Undersøkelser utført av TNS Gallup for
Helsedirektoratet, har vist at denne
gruppen har noen misoppfatninger om
helsefagarbeideres lønns- og arbeids
forhold. Et stort flertall av rådgivere selv
mente at de har behov for mer kunnskap
om utdanning og yrkesmuligheter for
helsefagarbeidere. For å bøte på dette ble
det arrangert pilotkonferanser i Oslo og i
Molde for denne målgruppen. Gjennom
føringen av konferansene skjedde i sam
arbeid med Aksjon Helsefagarbeider og
Fagforbundet.
Helsedirektoratet har deltatt på mange
arenaer, ofte sammen med Aksjon Helse
fagarbeider for å informere om behovet for
økt rekruttering til helsearbeiderfaget.

Informasjonsportalen
www.helseogsosialfag.no
Informasjonsportalen www.helseogsosial
fag.no er et sentralt rekrutteringstiltak.
Nettstedet ble opprettet i 2005 i forbin
delse med Rekrutteringsplanen 2003–
2006. Innholdet der var fremdeles

Resultater og vurdering
Undersøkelser gjennomført på oppdrag
av direktoratet våren og høsten 2009,
viser økt kjennskap og mer positive
holdninger til arbeid i omsorgssektoren
blant 10. klassinger høsten 2009 enn
våren 2009, da kampanjen nettopp
hadde startet. Etter gjennomføring av
den samme undersøkelsen vår og høst
2010 vil man kunne se om trenden fort
setter.
PR-arbeidet i 2009 resulterte i totalt 29
medieoppslag med positiv vinkling. At
antallet søkere til helse- og sosialfag
økte i 2009 sammenlignet med tidligere
år var et viktig poeng i flere nyhetssa
ker.
Annonseringen resulterte i totalt 16 mil
lioner eksponeringer, som bidrar – som
all reklame – til kjennskap til og kanskje
til positiv interesse for helsearbeiderfa
get og -yrket. Nettannonsene resulterte
i 25 000 klikk til kr 18,- per klikk, et
kvantitetsmessig godt resultat til en
meget god pris ifølge mediebyrået.
Sosiale medier er en kanal i sterk vekst.
Ifølge Brandtzæg (2009), var 53
prosent av befolkningen aktive på
Facebook i 2008 og 63 prosent i 2009.
96 prosent av disse er mellom 15 og 30
år og flertallet er jenter. Ifølge TNS
Gallup Interbuss (2010), er 2 250 000
nordmenn ukentlig eller oftere på Face
book.
Tilbakemeldingene fra medlemmer i
Facebook-gruppa "Vi som liker men
nesker" viser at pleie- og omsorgssek
toren engasjerer mange – det være seg
utøvere, brukere og pårørende. Face
book vurderes som en viktig kanal, for
utsatt at man lykkes i å trekke med

andre bidragsytere i denne kanalen.
En opplysende stemme fra helse
myndighetene alene framstår lett som
fjern og belærende.
Ifølge tilbakemeldinger fra fokusgrupper
(gjennomført våren 2010), var valget av
kjendiser vellykket. Ungdom syntes det
var "kult" med kjendisplakater på
skolene. Erik & Kriss er godt kjent, og de
unge har lagt merke til fotografiene av
dem som gamle. Slik sett har vi lykkes i
å vekke oppmerksomhet.
Kjendisvalget hadde også en annen
dimensjon: Svare (2008) fant gjennom
en analyse av tekster fra ungdom i 10.
klasse, der de diskuterer det å arbeide
med pleie og omsorg, at både gutter og
jenter i denne aldersgruppen synes
sykdom og alderdom er udelikat. Utsagn
som "Jeg liker ikke å ta på gamle folk"
og "Syke mennesker generelt gjør meg
ukomfortabel" går igjen. En framstilling
av populære, unge idoler som pleietren
gende kan ha bidratt til å alminneliggjøre
sykdom og alderdom. I bloggen til Erik &
Kriss har flere unge (særlig jenter)
skrevet at de gjerne vil pleie både Erik
og Kriss når de blir gamle.
Pilotkonferansene for lærere/rådgivere
ble meget positivt evaluert av delta
kerne. Dessverre var oppmøtet lavt. Ut
fra et kost-/nytteperspektiv vurderes det
som mer effektivt å nå denne gruppen
ved å delta på deres egne arrangemen
ter, f.eks. Rådgivernes årlige landskurs.
Helsedirektoratets og Aksjon helsefagar
beiders stand på landskurset i oktober
2009 ble meget godt besøkt. Direkte
dialog med rådgivere og lærere er et
nyttig virkemiddel for å nå ut med nye
fakta om helsefagarbeideryrket.

39

r elevant, men pga. den raske utviklingen
på Internett, framstod nettstedet i 2009
som visuelt og designmessig utdatert, og
med dårlig funksjonalitet. Høsten 2009 ble
det gitt klarsignal for redesign og teknisk
oppgradering av www.helseogsosialfag.no.
Ved oppgraderingen ble det tatt utgangs
punkt i kunnskap om unges nettvaner. Det
ble innhentet tilbakemeldinger om design
og visuelt uttrykk fra representanter for
målgruppen. Eksisterende muligheter når
det gjelder brukerfunksjonalitet og webde
sign ble tatt i bruk. En designmessig frisk
og moderne portal ble gjort klar for relan
sering av kampanjen i januar 2010.

Yrkeskonkurranser som virkemiddel
for rekruttering og profilering
Helsedirektoratet har støttet arbeidet med
Yrkes-NM i helsefag og WorldSkills både
økonomisk og med hjelp til profilering/
medieoppmerksomhet. Alle partene på
feltet har deltatt i et unikt samarbeid for å
mobilisere flest mulig til å etablere skole
konkurranser for så å arrangere fylkes
mesterskap og delta i NM og til slutt
WorldSkills. I 2009 konkurrerte norges
mestrene fra 2008 i WorldSkills i Calgary,
Canada. Marte Evensen og Hege Sveum
fra Oppland fikk "Medal of Excellence" for
sin innsats, noe som betyr over 500
poeng av 600 mulige.
Særlig partene i Aksjon helsefagarbeider
og Fagforbundet har spilt en viktig rolle i
oppbygging og tilrettelegging, ikke minst
gjennom å arrangere dommerkurs, bistå
med konkurransemateriell, klær til utø
verne m.m. Dette arbeidet videreføres
fram mot NM og EuroSkills i 2010 og
WorldSkills i 2011.

Nedgang i voksenopplæringen
Rekrutteringen av voksne helsefagarbei
dere går foreløpig tregt, noe som ifølge
Høst (NIFU STEP, rapport 25/2010) kan
skyldes overgangsproblemer eller pro
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Vurdering
Helsedirektoratet mener det er viktig
å være involvert i yrkeskonkurran
sene og bidra med støtte slik at hel
searbeiderfaget kan være godt repre
sentert. Yrkeskonkurranser er vel
kjent i mange bransjer og bidrar til
god omdømmebygging og profilering.
I tillegg krever deltagelse omfattende
trening, både i faget og i engelsk for
de som skal konkurrere internasjo
nalt, og det krever samarbeid mellom
skolen og virksomhetene som har
deltakere. Konkurransemetodikken er
dessuten velegnet i undervisning, og
forskning viser at det å observere
medelever som konkurrerer, har en
god læringseffekt også for tilskuerne.
Arbeidet med nasjonale og internasjo
nale yrkeskonkurranser blir i stor grad
drevet og finansiert av bransjene selv.
For helsefag betyr det at helsemyn
dighetene er en del av bransjen og
må bistå, ikke minst økonomisk.

blemer av strukturell art knyttet til selve
utdanningsordningene.
Kommunene rapporterer at i overkant av
1100 ansatte årlig har fullført utdanning
som hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller
helsefagarbeidere i perioden 2007 til
2009. Det er ca. 30 prosent av alle som
har fullført utdanningen. Et tilsvarende tall
skal etter planen gjennomføre i 2010 og
2011. Selv om ikke alle voksne som blir
helsefagarbeidere, fanges opp gjennom
kommunenes rapportering vil tilgangen av
voksne neppe bli vesentlig høyere de
kommende årene. Det er store forskjeller
mellom fylkene når det gjelder antall delta
kere. I Hordaland (i første rekke Bergen), i

Tabell 11
Fullført og planlagt utdanning av helsefagarbeidere.
Kommunenes rapportering.
Antall deltakere
Fullført
2007
Østfold

Under utdanning
2008

2009

2010

Planlagt fullført

2011

2010

2011

51

63

76

168

150

90

92

Akershus

126

93

93

172

153

73

70

Oslo

122

89

49

180

180

102

90

Hedmark

48

53

134

187

108

112

100

Oppland

43

66

30

106

71

56

55

Buskerud

52

39

57

113

90

72

53

Vestfold

44

75

45

188

142

115

60

Telemark

67

78

20

35

21

22

26

Aust-Agder

18

4

5

31

15

20

3

Vest-Agder

13

11

12

70

45

26

47

Rogaland

52

65

41

56

46

19

21

Hordaland

67

189

168

590

405

196

167

Sogn og Fjordane

27

31

20

108

56

44

30

Møre og Romsdal

142

86

101

180

131

107

82

Sør-Trøndelag

76

56

105

136

125

53

49

Nord-Trøndelag

31

16

7

44

23

16

15

Nordland

45

47

68

94

50

56

50

Troms

47

58

64

87

65

66

53

Finnmark

31

40

39

28

9

22

7

1 102

1 159

1 134

2 573

1 885

1 267

1 070

Landet samlet
Kilde: Helsedirektoratet

Møre og Romsdal og i Hedmark er aktivi
teten stor. Forskjellene avspeiler nok både
forskjeller i kompetansesammensetning,
satsning fra kommunens side i tillegg til at
det er store ulikheter i etablering av til
passede opplæringsløp. Variasjonen i
opplæringsløp og i tolkning av regelverket
rundt voksenopplæring er, etter Helse
direktoratets mening, i seg selv en utfor
dring i rekrutteringsarbeidet.

2.4 Skape større
faglig bredde

Helsedirektoratet registrerer med stor uro
nedgangen i antall voksne som blir utdan
net etter etablering av helsearbeiderfaget
og tilsvarende utfasing av hjelpepleierut
danningen, selv om denne var forventet.

KOSTRA-tall brukes for å overvåke utvik
lingen når det gjelder årsverksvekst for
ulike utdanningsgrupper. Tabell 6 viser
utdanningssammensetningen i perioden
2007–2009, men gir et noe misvisende
bilde.

Et mål i Kompetanseløftet er å gi rom for
større faglig bredde i omsorgstjenestene.
Det innebærer både å legge til rette for
flere faggrupper, mer tverrfaglig samar
beid og at ansatte kan utvikle sin kompe
tanse i ulike retninger.
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F.eks. kan fysioterapeuter, ergoterapeuter
og sosionomer med oppgaver i omsorgs
tjenestene være organisert slik i kommu
nen at de ikke blir registrert som ansatte i
pleie- og omsorgstjenesten. Også perso
nell som f.eks. bidrar til kulturell og fysisk
aktivitet for pasienter og brukere blir heller
ikke alltid registrert fordi de arbeider på
tvers av sektorer og er registrert under
andre funksjoner i KOSTRA.
For beregninger omkring tilgang på og
etterspørsel av ulike utdanningsgrupper
vises det til avsnittet om HELSEMOD.

2.5 Styrke veiledning,
internopplæring og
videreutdanning
Kommuner som søker om tilskudd
gjennom Kompetanseløftet 2015, kan få
støtte både til grunnutdanning og videre
utdanning for sine ansatte. Det stilles krav
om at videreutdanningene er på minimum
et halvt år normert tid. En forutsetning for
støtte er at kommunen medvirker i finansi
eringen og tilrettelegger for gjennomførin
gen. Fylkesmennene har frihet til å til
passe tilskuddene etter lokale behov og
vurderinger. Kommunene rapporterer
hvert år fullført og planlagt utdanning
innenfor det som kan sies å være kjerne
områder eller satsingsområdene i Kompe
tanseløftet.
De tre første årene av planperioden ble
9 375 personer ferdig utdannet. Disse
hadde fått støtte enten til grunn- eller
videreutdanning gjennom Kompetanse
løftet. Det er en økning på 825 personer,
dvs. 30 prosent, fra 2007 til 2009. Tilskud
dene fra Kompetanseløftet har i samme
periode vært ganske stabile, med unntak
av endring i finansiering for fagskole
tilbudene.
Stabilitet og forutsigbarhet rundt søknadsog tildelingsprosessen har trolig vært
medvirkende til at de aller fleste kommu
ner nå bruker tilskuddsordningen. Det er i
tråd med funn fra kommuneundersøkel
sen som NIBR har gjennomført som ledd i
evaluering av Kompetanseløftet.
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Tabell 12
Fullført og planlagt utdanning, hele landet. Kommunenes rapportering.
Antall deltakere
Under
utdanning

Fullført
2007
Hjelpepleier, omsorgsarb. og
helsefagarbeider

2008

2009

2010

Planlagt
fullført

2011

2010

2011

1 102 1 159 1 134 2 573 1 885 1 267 1 070

Fagskoleutdanning (videreutdanning)
Psykisk helsearbeid

190

146

195

484

327

231

249

Geriatri/eldreomsorg

107

246

197

469

323

243

253

Miljøarbeid

12

26

20

68

71

34

43

Rehabilitering

20

41

46

147

142

59

104

Kreftomsorg og lindrende pleie

138

104

98

194

164

57

125

Annen fagskoleutdanning

108

145

352

506

232

286

222

Sum deltakere fagskoleutdanning

575

708

908 1 868 1 259

910

996

Deltakere i desentralisert høyere
utdanning

186

166

317 1 125

851

203

301

Videreutdanning høgskoleutdannet personell
Psykisk helsearbeid

183

178

218

413

219

214

136

Geriatri/eldreomsorg

174

181

254

434

230

209

179

25

61

39

104

102

43

47

Veiledening

130

126

98

190

123

87

111

Rusomsorg

66

52

73

105

74

52

87

Annen videreutdanning

343

351

568 1 091

473

549

403

Sum deltakere videreutdanning

921

949 1 250 2 337 1 221 1 154

963

Rehabilitering

Sum deltakere i alt

2 784 2 982 3 609 7 902 5 216 3 534 3 330

Kilde: Helsedirektoratet
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Tabell 13
Fullført og planlagt videreutdanning i høgskole, fylkesvis.
Kommunenes rapporteringer.
Antall deltakere
Fullført
2007

Under utdanning
2008

2009

2010

2011

Planlagt fullført
2010

2011

Østfold

61

53

33

92

59

49

41

Akershus

53

68

76

174

142

64

102

Oslo

34

44

64

74

17

29

54

Hedmark

44

43

55

148

78

66

68

Oppland

49

34

59

134

76

73

50

Buskerud

29

22

68

82

40

47

34

Vestfold

25

28

64

127

55

79

44

Telemark

32

36

66

80

40

48

27

Aust-Agder

44

20

49

57

35

29

22

Vest-Agder

36

23

45

107

50

39

52

Rogaland

79

72

95

167

117

77

72

Hordaland

102

116

199

249

72

72

59

Sogn og Fjordane

34

72

57

93

43

74

32

Møre og Romsdal

45

70

71

172

110

87

67

Sør-Trøndelag

48

22

50

122

77

57

54

Nord-Trøndelag

52

42

48

96

57

52

39

Nordland

71

104

88

174

80

102

68

Troms

44

59

41

139

66

67

74

Finnmark

39

21

21

46

3

39

3

921

949

1 249

2 333

1 217

1 150

962

Landet samlet
Kilde: Helsedirektoratet

Målet om videreutdanning til
høgskoleutdannede overoppfylt
Målet om å gi videreutdanning på høg
skolenivå til 3 000 personer i perioden
2007–2010 er allerede oppfylt i 2009.
3119 har fullført videreutdanning de tre
første årene, og det er 35 prosent flere
som har fullført videreutdanning i 2009
enn i 2007. Utdanningstilbudene innen
eldreomsorg og psykisk helsearbeid har
flest deltakere, men kategorien "annen
videreutdanning" er økende. Det er grunn
til å tro at kreftomsorg, lindrende pleie og
lederutdanning er dominerende videreut
danninger i denne gruppen, noe både
rapporteringer fra fylkesmennene og
evalueringen viser.
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Stor økning i fagskoleutdanning,
men måltallet er ikke nådd

En ny og forbedret finansieringsordning
for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
ble innført med virkning fra 2. halvår 2009.
Det ble bevilget 50 millioner kr til formålet i
2009 – herav 37,5 millioner kr under den
nye ordningen. Helsedirektoratet hadde
oppgaven med å utarbeide en ny til
skuddsordning, og innhentet bistand fra
rådgivningsselskapet Econ Pöyry for å
finne riktig tilskuddsnivå. Innenfor bud
sjettrammen gis det tilskudd etter faste
satser per registrerte student til fagskole
tilbydere med NOKUT-godkjente tilbud.
Utover et skille mellom fjernundervisning
og stedbasert undervisning tas det ikke
hensyn til variasjon i driftsmodeller og
studieopplegg. Tilbudene det gis tilskudd
til, forutsettes å være gratis for studen

Tabell 14
Fullført og planlagt videreutdanning i fagskole, fylkesvis.
Kommunenes rapportering.
Antall deltakere
Fullført

Under utdanning

2007

2008

2009

2010

2011

Planlagt fullført
2010

2011

Østfold

29

16

35

59

42

24

32

Akershus

48

89

148

148

84

80

88

8

37

43

43

16

30

14

Hedmark

61

54

74

119

73

73

85

Oppland

19

29

22

109

78

52

61

Oslo

Buskerud

27

43

65

140

53

89

61

Vestfold

26

25

51

77

84

12

58

Telemark

21

7

23

73

58

27

35

Aust-Agder

37

6

16

22

20

8

18

Vest-Agder

24

35

23

86

52

52

50

Rogaland

34

57

70

108

95

36

36

Hordaland

76

44

80

179

147

73

56

Sogn og Fjordane

6

14

11

43

25

21

28

Møre og Romsdal

20

32

31

120

80

60

40

Sør-Trøndelag

58

41

123

253

132

137

98

Nord-Trøndelag

32

21

15

47

26

40

29

Nordland

28

83

43

133

82

54

126

3

52

25

104

113

37

82

18

23

10

11

1

9

1

575

708

908

1 874

1 261

914

998

Troms
Finnmark
Samlet landet
Kilde: Helsedirektoratet

tene. Helsedirektoratet har som en midler
tidig ordning ivaretatt oppgaven med å
forvalte tilskuddene for 2. halvår 2009
overfor tilbyderne, i påvente av at fylkes
kommunen overtar ansvaret fra 1. januar
2010.
Den nye finansieringsordningen medførte
praktiske utfordringer, men ble godt
mottatt og ga umiddelbart en sterk økning
i utdanningsaktiviteten. Innenfor rammen
på 37,5 millioner kr kunne Helsedirekto
ratet gi tilskudd til 30 tilbydere med om lag
80 tilbud og 2 500 studenter. En stor
andel, 1 900 av 2 500, var nye studenter
høsten 2009. Psykisk helsearbeid og
eldreomsorg er de dominerende fagretnin
gene, med om lag 2/3 av samlet student
tall.

Fagskoleutdanning er korte, yrkes
rettede utdanninger som bygger på
videregående opplæring eller tilsva
rende realkompetanse. Lov om fag
skoleutdanning ble vedtatt i 2003. Kunn
skapsdepartementet har etter dette fått
vedtatt lovendringer og gitt forskrift som
ledd i arbeidet med å styrke fagskole
utdanningens plattform og rolle.
Utdanningene er på mellom et halvt
og to år. Det foreligger 11 anbefalte
planer i helse- og sosialfag fra Helse
direktoratet.
Helsedirektoratet har videreført
arbeidet med fagskoleutvikling, og
har gjennomført nødvendige endrin
ger i tilskuddsforvaltningen.
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Tabell 15
Oversikt over fagskoletilbydere, tilskuddsbeløp og studenter.
Organisasjonstype

Tilskuddsbeløp

Studenter

Tilskudd i
prosent

Studenter i
prosent

Offentlige tilbydere

15 381 000

986

42

39

Private og ideelle
tilbydere

21 544 000

1 537

58

61

Sum

36 925 000

2 523

100

100

Kilde: Helsedirektoratet

Når det gjelder gjennomført utdanning, vil
ordningen først få effekt i 2011. I henhold til
fylkesmennenes rapportering til Helsedi
rektoratet gjennomførte 900 personer fag
skoleutdanning i 2009, mens måltallet for
perioden 2007–2010 er 1500 per år. Hittil
har 2 200 personer gjennomført fagskole
utdanning med støtte fra Kompetanseløftet
2015, om lag halvparten av måltallet på 4
500 for perioden 2007–2010.
Både regionale, interregionale og nasjo
nale fagskoletilbud skal ivaretas gjennom
den nye ordningen. Noen offentlige, men
flest private og ideelle tilbydere har tilbud
på tvers av fylkesgrensene. Tabellen ned
enfor viser et betydelig innslag av private
og ideelle tilbydere innen helse- og sosial
fag, i all hovedsak ideelle stiftelser der
midlene skal gå til å realisere stiftelsens
formål. Offentlige tilbydere er i hovedsak
de fylkeskommunale fagskolene.

Internopplæring, veiledningsog arbeidsmiljøprosjekter
Demensomsorgens ABC og
Eldreomsorgens ABC
Kompetanseløftet har i 2009 hatt opp
følgingsansvar for ABC-opplæringen
overfor Nasjonalt Kompetansesenter for
aldring og helse og andre kompetanse
miljøer på området. Det har vært en sterk
økning i opplæringsaktiviteten. I løpet av
2009 ble det gjennomført 198 fagseminarer
med til sammen 7 300 deltakere. Det ble
registrert deltagelse fra 210 kommuner.
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Med det omfanget ABC-opplæringen har
fått, særlig på demensområdet, gir tiltaket
etter direktoratets mening et vesentlig
bidrag til målet om kompetanseheving for
de ansatte i omsorgstjenestene. Det vises
ellers til omtale under Demensplan.

Kurspakke for ufaglærte
Helsedirektoratet fikk i 2009 i oppdrag å
utvikle en kurspakke for ufaglærte i
omsorgssektoren, etter mønster fra Eldre
omsorgens og Demensomsorgens ABC.
Kurspakken skal gi en praktisk opplæring
innenfor sentrale tema i omsorgssektoren
og supplere eksisterende tiltak i Kompetan
seløftet. Det skal være mulig å benytte kurs
pakken som ledd i utdanning til helsefagar
beider. Kompetansesenteret for aldring og
helse fikk oppdraget og pilot for kursoppleg
get forventes igangsatt høsten 2010.

Flink med folk i første rekke
Flink med folk i første rekke er et ledelses
prosjekt forankret i Kvalitetsavtalen
mellom Regjeringen og KS. KS har pro
sjektansvaret for denne satsningen som
består av to delprosjekter. Delprosjektet
Kompetanseplanlegging og -utvikling
finansieres med tilskudd fra Kompetanse
løftet 2015. Etter at prosjektet i startfasen
(2008) hadde lav aktivitet, var det en bety
delig høyere prosjektaktivitet i 2009, da
det ble rekruttert 112 nye kommuner.
Målet om 100 nye kommuner ble dermed
nådd.

Vurdering
Flink med folk i første rekke bygger
på erfaringer fra Flink med folk, som
ble positivt evaluert (Fafo-rapport
2007:17) av de omkring 250 kommu
nene som var med. Prosjektutvikling
"nedenfra og opp" ble her framhevet
som en suksessfaktor. Dette grepet
ble derfor videreført i forbindelse med
Flink med folk i første rekke ved
bevisst å tildele midler for å styrke
prosjekter som allerede var planlagt
eller satt i gang. I evalueringen
underveis (Helgesen, M 2010), som
omhandler prosjektets organisering,
påpekes tre hovedutfordringer:
-	 At metodikken det arbeides med i
kommunene er prosessorientert, er
en utfordring fordi veilederne (pro
sjektmedarbeiderne i KS) ikke nød
vendigvis korrigerer prosjekter som
avviker ift. mål og innhold. Prosess
orienteringen er for øvrig også en
styrke fordi kommunene får eier
skap til sitt prosjekt.
-	 At veilederne ikke er tilstrekkelig
integrert på regionalt nivå i KS sin
organisasjon.
-	 At veiledernes arbeidsmengde med
fører at ikke alle kommuner har like
muligheter til å delta i prosjektet.
I årsrapport for 2009 fra KS til Helse
direktoratet står det at "Fokus på
hvordan strategisk kompetansesty
ring og -utvikling kan benyttes som
verktøy til å rekruttere, beholde og
utvikle medarbeidere, har vært en
utfordring (…). Vi ser at det er av stor
betydning at forankring, involvering
og tilstrekkelig oppmerksomhet må
være en del av forbedringsarbeidet. I
noen kommuner er ikke forankringen
tilstrekkelig. Vi opplever at det må
skapes en forståelse blant ansatte og
politikere av at kompetansesatning er
verdt pengene. Mange ledere gir
uttrykk for at det er for lite ressurser
til å få utført denne oppgaven."

De fleste har mottatt midler til lokale
prosjekter med fokus på både lederkom
petanse i tverrfaglig samarbeid innenfor
tjenester til mennesker med psykisk
helse- og rusproblematikk (delprosjekt 1)
og kompetanseplanlegging og utvikling
(delprosjekt 2).
Nytt i 2009 er at flere kommuner nå har
utviklet lokale prosjekter der det fokuseres
på strategisk kompetansestyring, til for
skjell fra 2008 da det i de fleste prosjekter
ble fokusert mest på kompetansehevende
tiltak innenfor ulike områder.

Arbeidsmiljø
Innenfor rammen av forrige rekrutterings
plan har Helsedirektoratet bidratt til gjen
nomføring av prosjekter for å kartlegge
arbeidsforholdene for hjelpepleiere, og å
utvikle veiledningsmateriell for å mestre
følelsesmessige påkjenninger for ansatte i
pleie- og omsorgstjenesten, for på den
måten bidra til å legge forholdene til rette
for et bedre arbeidsmiljø. Prosjektene ble
videreført i Kompetanseløftet. Arbeidsfors
kningsinstituttet (AFI) gjennomførte i 2009
fase tre i ett av disse prosjektene: Fasili
tatorstyrte refleksjonsgrupper i pleie- og
omsorgstjenestene (Fasilitatorprosjektet).
Fasilitatorer (gruppeledere) i pleie- og
omsorgstjenester i seks kommuner fordelt
på tre fylker fikk året før opplæring i og
ledet refleksjonsgrupper. Gruppene
bestod av hjelpepleiere, omsorgs
arbeidere og sykepleiere. De bruker hånd
boka "Hjerte, hode, hender" som arbeids
verktøy for å utvikle mestringsstrategier
og refleksjon omkring egen praksis. Hånd
boka Hjerte, hode hender ble revidert i
2009, og utgitt i 9 000 eksemplarer. Den
reviderte utgaven omfatter evalueringen
av prosjektet.

47

Vurdering
AFIs todelte evaluering av prosjektet
(2009) viser at fasilitatorer og del
takerne gir tilbakemeldinger om at de
ved å delta i refleksjonsgrupper har
blitt bedre kjent. Ifølge AFI er nytte
verdien av denne type refleksjons
grupper at deltakerne spesielt har
blitt bedre til å støtte hverandre når
problemer i det daglige arbeidet
oppstår, og også at det er enklere å
få til endringer i arbeidsmiljøet ved å
gi mer sosial støtte og forståelse for
andres arbeid.
Ansatte i førstelinjetjenesten har
nytte av å utvikle mestringsstrategier,
slik de gjorde gjennom refleksjon og
bruk av håndboka Hjerte, hode
hender i Fasilitatorprosjektet. Gode

2.6 Evaluering av
Kompetanseløftet 2015
NIFU STEP og NIBR har siden 2007 hatt i
oppdrag å evaluere Kompetanseløftet
2015. Underveisrapport 1 fra 2008 ga en
fyldig oversikt over utviklingen i utdannin
gen på høyere nivå. I 2009 har NIFU
STEP levert Underveisrapport 2, som gir
en oppdatering av rekruttering og kompe
tanseheving gjennom grunnutdanningene.
Rapporten er utvidet til også å dekke
desentraliserte høgskolestudier og etterog videreutdanning både på videregående
nivå (fagskole) og høgskolenivå. Utvalgte
problemstillinger fra første rapport følges
opp, blant annet betydningen av innvand
ring for sysselsettingsveksten.
Evalueringen gir en uavhengig vurdering
av i hvilken grad Kompetanseløftets tiltak
fører til oppfyllelse av mål og måltall. Rapportene kan leses på nettsidene til NIFU
STEP og NIBR.
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mestringsstrategier har betydning for
jobbengasjement, fagliggjøring av
arbeidsoppgaver, trivsel på jobben
og forebygging av utbrenthet
(Amble m. fl. 2003).
En systematisk kombinasjon av
individuell og kollektiv refleksjon, som
den som har foregått i de ulike grup
pene i forbindelse med Fasilitator
prosjektet, synes å bidra til organisa
torisk læring og økt mestring (Gjer
berg og Amble 2009). Det forutsettes
at visse rammebetingelser er på
plass, herunder forankring i ledelsen.
På bakgrunn av dette anser Helse
direktoratet denne type arbeidsmiljø
satsning som vellykket.

Fylkesmennenes og kommunenes
erfaringer med Kompetanseløftet
2015
NIBR presenterte i sitt notat 2009:13 kom
munenes erfaringer med Kompetanseløftet
2015, basert på en undersøkelse som ble
sendt til kommunene høsten 2008. Under
søkelsen ble fulgt opp med en casestudie i
ni kommuner våren 2009, og resultatene
ble formidlet til Helsedirektoratet juni 2009.
Casestudien fokuserer på de to sentrale
leddene i iverksettingskjeden på regionalt
og lokalt nivå, fylkesmennene og kommu
nene, og deres samarbeid med Helsedirek
toratet og andre aktører.
Samlet viser gjennomgangen at det er
relativt stort samsvar mellom de to infor
mantgruppene, fylkesmannsembeter og
kommuner, i vurderingene av Kompetan
seløftet så langt. Erfaringene samsvarer
også godt med hovedfunnene i spørre
undersøkelsen til kommunene høsten

2008 (se Årsrapport 2008 for nærmere
omtale).
Inntrykket av at kommunene er godt
fornøyd både med fylkesmannsembetene
og Helsedirektoratets arbeid styrkes i
undersøkelsen. Fylkesmannsembetene er
også gjennomgående fornøyde med
hvordan Helsedirektoratet løser oppgaven
og kontakten inn mot direktoratet. Det er
noen samordningsutfordringer særlig
knyttet til styringsdokumenter og rapport
ering, og det etterspørres bedre tilbake
melding på embetenes arbeid.
På regionalt nivå kan det synes som om
det er vanskelig å få til forpliktende samar
beid mellom ulike aktører, herunder KS og
utdanningssektoren.
Kommunene er gjennomgående svært
fornøyde med kontakten inn mot fylkes
mannsembetene og kontakten er omfat
tende og systematisk.
Administrativ organisering i kommunene
synes ikke å være av avgjørende betyd
ning mht. arbeidet med Kompetanseløftet.
Jevnt over legger også informantene lite
vekt på kommunestørrelse, men tonivå/
virksomhetsmodell blir vurdert som mer
utfordrende for samordning i store enn i
små kommuner.
Utover det organisatoriske er informante
nes vurderinger av utfordringene for det
videre arbeidet i fylkesmannsembetene
knyttet til kvaliteten i kommunenes kom
petanse- og rekrutteringsplaner og i
økonomi. Man registrerer at kommunenes
planer er av varierende kvalitet og at det
ofte blir lite samsvar mellom planer, resul
tater og rapportering. Det største proble
met for kommunene er imidlertid av
økonomisk art, noe som også påpekes
og erkjennes av fylkesmannsembetene.
Tilskuddene som gis er stort sett vesentlig
mindre enn det kommunene har søkt om.
Når vikarutgifter ikke dekkes, blir det
vanskelig for kommunene å benytte seg

av de tildelte midlene. NIBR spør til slutt i
notatet om det er mest hensiktmessig at
midlene smøres tynt utover eller om det
skal prioriteres sterkere i forhold til
behovene i enkeltkommuner. Dette blir en
viktig problemstilling for det videre evalue
ringsarbeidet.

2.7 Framskrivninger av
tilgang til og behov for
helsepersonell –
HELSEMOD 2009
Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte
i 2008 en beregning av hvordan tilbud og
etterspørsel for i alt 20 grupper av helseog sosialpersonell vil utvikle seg fram mot
2030, jf. rapport 2009/9 Arbeidsmarkedet
for helse- og sosialpersonell fram mot år
2030. Dokumentasjon av beregninger
med HELSEMOD 2008 . Datagrunnlaget
er hentet fra 2007, justert for oppdatering
på tilbudssiden i forhold til opprettelse av
880 nye studieplasser i revidert nasjonal
budsjett (RNB) for 2009. Denne oppdate
ringen er foretatt av SSB på oppdrag fra
Helse og omsorgsdepartementet (HOD) i
juli 2010. For noen grupper, i særlig grad
for sykepleiere hvor det ble opprettet 360
nye studieplasser, vil derfor tilgangsbereg
ningene og balansetallene avvike noe fra
rapporten fra SSB av 2009 som er brukt i
årsrapporten for Omsorgsplan 2008.
Samlet arbeidstilbud fra universitets- og
høyskoleutdannet personell vil i 2030 ha
økt med om lag 6 500 flere årsverk når de
nye utdanningsforutsetningene legges til
grunn. Siden endringene i RNB 2009 ikke
omfattet endringer for videregående opp
læring blir den relative effekten av
2009-forutsetningene likevel mindre når
arbeidsmarkedet for alt helse- og sosial
personell vurderes samlet.
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Beregningene tar utgangspunkt i følgende
forutsetninger:

På tilbudssiden:
• sysselsetting og yrkesdeltaking etter
utdanning innenfor tjenesteområdene
• studiekapasitet, gjennomføringsgrad
(2007, justert for økt studiekapasitet for
noen grupper i 2009)
• beregnet avgang

På etterspørselssiden:
• demografisk utvikling
• tjenesteomfang i ulike deler av helse
tjenestene i 2007, og brukerfrekvenser
som er spesifisert etter alder og kjønn,
fra 2007 eller tidligere
• økonomisk utvikling
Basert på disse forutsetningene har SSB
gjort en rekke alternative beregninger for
balansen i arbeidsmarkedet for gruppene
av helse- og sosialpersonell. I dette kapit
telet går noen hovedalternativer for
balanse igjen i diagram og omtale.
Disse er:
Demografialternativet forutsetter utdan
ningskapasitet etter utvidet opptaks
kapasitet fra 2009 og yrkesdeltaking som
i 2007 på tilbudssiden og uendret perso
nelldekning i tjenestene (uendrede dek
ningsgrader og tjenesteomfang) på etter
spørselssiden. Det vil være rom for økt
kvalitet / standardheving i dette alternati
vet dersom eldres helsetilstand i framtiden
blir bedre enn i dag, eller dersom ressur
sene i sektoren kan utnyttes mer effektivt.
Referansealternativet viser balansen når
etterspørselen øker med ca. 0,5 prosent
per år utover demografialternativet.
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Vekstalternativet forutsetter en sterkere
vekst i etterspørselen, ca. 1,0 prosent årlig
utover demografialternativet. Dette alter
nativet betyr en sterkere vekst enn forven
tet vekst i BNP.
Ved RNB for 2009 ble antall studieplasser
utvidet med 880 i helse- og sosialfag, flest
for sykepleiere. Dette utgjør en økning på
om lag 5 prosent for helse- og sosialfag
ved universitet og høyskole og nær 10
prosent for sykepleierne. Den økte kapasi
teten utgjør en endring i forhold til HELSE
MOD-beregningene fra 2008, som er
erstattet med nye resultater på tilbuds
siden for seks av gruppene. Imidlertid er
bare noe under 2/3 av de 880 plassene
(526) tatt med i de nye beregningene,
siden det hovedsakelig er grunnutdan
ninger som er med i HELSEMOD.
Endringene kommenteres særskilt under
aktuelle utdanningsgrupper.

Alle utdanningsgrupper
HELSEMOD viser at det vil være behov
for en økning på mellom 83 000 og
166 000 årsverk i perioden 2010–2030 for
alle utdanningsgruppene samlet. Tilbudet
vil i samme periode øke med om lag
86 000 årsverk med opptakstall og gjen
nomføringsgrad på 2007/2009-nivå.
Veksten i tilbudet vil dermed kunne dekke
veksten i etterspørselen og gi et beregnet
overskudd på 3 000 om bare
befolkningsutviklingen legges til grunn det
er balanse i 2010. Referansealternativet
og vekstalternativet, med henholdsvis 0,5
og 1 prosent årlig vekst utover det som
følger av befolkningsutviklingen, gir
derimot underskudd på 38 000 årsverk
når referansealternativets forutsetninger i
perioden 2010–2030 måles mot tilbuds
veksten – og med drøyt det dobbelte når
vekstalternativet legges til grunn.

Forklaring til figurene 9,10,11 og 12
Balanse i årsverk er differansen mellom beregnet tilbud og beregnet etterspørsel. For
tilbudssiden er yrkesdeltaking (2007) og utdanningskapasitet etter RNB 2009 lagt til
grunn. Demografialternativet: Forutsetter samme aldersrelaterte dekningsgrader og
tjenesteomfang som i 2007. Det er bare befolkningsøkning og aldersammensetning
som påvirker etterspørselen. Referansealternativet: Forutsetter 0,5 % årlig vekst i
tillegg til vekst som følge av demografi. Vekstalternativet: Forutsetter 1 % årlig vekst i
tillegg til vekst som følge av demografi.
Figur 9
Tilbud og etterspørsel etter helse- og omsorgspersonell 2007–2030.
Balanse i arbeidsmarkedet for  alle utdanningsgrupper samlet fram mot 2030
med 3 alternative utviklingsbaner for etterspørsel.
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Kilde: SSB

Figuren viser at både ut fra demografial
ternativet og referansealternativet vil det
være et betydelig overskudd av personell i
mange år framover når man ser alle
grupper under ett og forutsetter full sub
stitusjon.

Balanse demografialternativ
Balanse referansealternativ
Balanse vekstalternativ

Når det gjelder alt universitets- og høy
skoleutdannet helse- og sosialpersonell,
er veksten i etterspørselen mellom 48 000
og 100 000 i de tre alternativene, mens
tilbudsveksten er 74 000. For dette utdan
ningsnivået er det nokså nøyaktig balanse
mellom tilbudsveksten og referansealter
nativets etterspørselsvekst i perioden
2010–2030.
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Figur 10
Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft 2007–2030.
Balanse i arbeidsmarkedet for helse- og omsorgspersonell med høyere
utdanning fram mot 2030 med 3 alternative utviklingsbaner for etterspørsel.
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Kilde: SSB

Ubalanse tidlig i perioden for
noen yrkesgrupper
For noen grupper oppstår imidlertid, ut fra
noen av framskrivningsalternativene, en
ubalanse tidlig i perioden som forsterkes
betydelig fram mot 2020, og også videre
mot 2030. Det er også slik at tilbudet øker
mest i begynnelsen av perioden mens
etterspørselen øker særlig i slutten av
perioden. Beregningene viser størst
mangel på helsefagarbeidere. Det vil også
kunne bli et underskudd av sykepleiere.
Beregningene viser videre overskudd av
vernepleiere, sosionomer, barnevern
spedagoger og psykologer. For legene er
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Balanse demografialternativ
Balanse referansealternativ
Balanse vekstalternativ

det tilnærmet balanse i referansealterna
tivet, mens det vil kunne bli et visst over
skudd av psykologer.
Selv om fleksibel substitusjon kan være
ønskelig og mulig i noen grad og for
enkelte grupper, kan en slik forutsetning
neppe legges til grunn i stor utstrekning.
For gruppen fra universitet og høyskoler
er det beregnet overskudd for sosialut
danningene. For sykepleiere er utsiktene
til et underskudd i referansealternativet fra
2008 blitt klart redusert gjennom de nye
utdanningsforutsetningene.

HELSEMOD bygger i hovedsak på data
fra 2007. Regnemodellen for noen
grupper viser et overskudd i markedet i
2010 uten at dette er reelt. Arbeidsmarke
det er ikke slik at man kan akkumulere et
overskudd av en yrkesgruppe som man
kan sette inn noen år senere når det blir
sterkere vekst i etterspørselen. En over
kapasitet i utdanningen vil i utgangspunk
tet bety at man utdanner noen til arbeids
ledighet eller til å måtte velge å arbeide i
andre sektorer. Dersom man heller bygger
opp kapasiteten i helsesektoren i en
periode med begrenset vekst i etterspør
selen, vil dette kunne bety at man først
øker standarden for så senere å måtte
senke den når etterspørselen øker ster
kere. Standardheving innen sektoren vil
kunne være politisk ønsket ut fra kvalitets
mål, forbruksvekst, og umettede behov.
Prismekanismer vil i liten grad begrense
etterspørselen.
Om lag 1/3 av årsverkene i den kommu
nale omsorgssektoren består av personell
uten relevant fagutdanning, såkalt ufag
lærte. Det tar tid å bygge opp kompe
tanse, den kan ikke skapes fra den ene
dagen til den andre. I mangelen på perso
nell med relevant fagutdanning vil
omsorgstjenestene fra rundt 2020 kunne
bli nødt til å ansette et betydelig antall per
sonell uten relevant fagkompetanse for å
møte det økte personellbehovet, noe som
vil resultere i at andelen personell med
relevant fagutdanning vil synke.

Helsefagarbeidere
Helsefagarbeiderne (tidligere hjelpepleiere
og omsorgsarbeidere) er den største
utdanningsgruppen i helse- og sosialtje
nesten. Den utgjør 69 000 årsverk. I
tillegg utføres 15 000 årsverk utenfor
helse- og sosialsektoren. Innenfor sekto
ren arbeider mer enn 80 prosent av dem i
pleie- og omsorgstjenesten, 95 prosent er
kvinner og hver tredje arbeidstaker er over
50 år.

Beregningene i HELSEMOD viser at det
vil oppstå stor mangel på helsefagarbei
dere i årene framover. Det vil oppstå
ubalanse allerede tidlig i framskrivings
perioden som følge av stor aldersrelatert
avgang de nærmeste årene. Underdek
ningen er beregnet til å øke sterkt etter
2020 til mellom 28 000 og 52 000 årsverk
i 2030 avhengig av hvilken bane for etter
spørsel som velges. Mens antall kandida
ter med fullført tilsvarende utdanning i
perioden 2003 til 2008 har ligget på om
lag 4 000, viser tilgjengelige tall for kandi
dater under utdanning som helsefag
arbeider i 2008 og antall lærlinger fra
høsten 2009, at tilgangen kan bli halvert
de nærmeste årene.
De to siste årene har søkningen til Vg1
helse- og sosialfag vært økende, men det
er et betydelig frafall, og mange velger
overgang til studieforberedende påbyg
ning etter Vg2. På grunn av usikkerhet
omkring framtidig tilgang fra utdanning,
har det ikke vært mulig å innarbeide end
ringer i utdanningskapasitet for denne
gruppen ved den oppdateringen SSB har
foretok i juli 2010. Dette vil man komme
tilbake til når datagrunnlaget blir bedre og
man har tall for ferdig utdannede helse
fagarbeidere for flere år etter omleggingen
av utdanningen. Underdekningen av
helsefagarbeidere vil kunne øke etterspør
selen etter personell med høyere utdan
ning, særlig sykepleiere og vernepleiere
(sistnevnte vil i henhold til framskrivningen
kunne få et overskudd). Det vises også til
at to av målsettingene i Kompetanseløftet
2015 er å øke andelen med høyere utdan
ning i pleie- og omsorgstjenesten og
skape større faglig bredde med flere
faggrupper og økt vekt på tverrfaglighet.
I tillegg vil samhandlingsreformen kunne
medføre økt etterspørsel etter høyere
kompetansenivå i den kommunale helseog omsorgstjenesten. Et høyere kompe
tansenivå vil være forbundet med økte
kostnader for helsetjenesten. 
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Figur 11
Tilbud og etterspørsel etter helsefagarbeidere, 2007 – 2030.
Balanse i arbeidsmarkedet for helsefagarbeidere fram mot 2030 med
3 alternative utviklingsbaner for etterspørsel.
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Balanse demografialternativ
Balanse referansealternativ
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Figur 12
Tilbud og etterspørsel etter sykepleiere 2007–2030.
Balanse i arbeidsmarkedet for sykepleiere fram mot 2030 med
3 alternative utviklingsbaner for etterspørsel.
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Sykepleiere
Figuren under viser utviklingen i tilbud og
etterspørsel etter sykepleiere gitt ulike
forutsetninger. Antallet studieplasser ble
økt med ca. 360 plasser i forbindelse med
RNB 2009. I beregningene er det forutsatt
at dette innfases slik at økningen følges
gjennom studieløpet. Med et studieløp på
tre år, vil dette medføre at det vil være

Balanse demografialternativ
Balanse referansealternativ
Balanse vekstalternativ

nesten 1 100 flere sykepleierstudenter
under utdanning samtidig. I de nærmeste
årene vil vi, som figuren viser, ha god
tilgang på sykepleiere. Dersom arbeids
markedet utvikler seg svakt, vil det kunne
føre til at nyutdannede sykepleiere kan få
problemer med å få tilsetting, at de forlater
yrket og at søkertallene går ned. Dette vil
være svært uheldig på lengre sikt, fra ca.
2020, da behovet vil øke sterkt.
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Øvrige utdanningsgrupper
Leger
For legene viser beregningene at man
med dagens tilgang fra utdanning kan
dekke etterspørselen i demografialterna
tivet med rimelig god margin (+2100
årsverk i 2030). I St.meld. nr. 47 (2008–
2009) Samhandlingsreformen er det lagt
til grunn at det skal legges til rette for at
veksten i legeressursene i hovedsak skal
komme i kommunene for økt innsats for
prioriterte grupper (bl.a. legetjenesten i
sykehjem) og innen allmennmedisinske
offentlige legeoppgaver. Dersom dette
innebærer vesentlig økt etterspørsel etter
leger samlet sett, og ikke motsvares av en
mindre personellvekst på sykehus, vil det
kunne bli et underskudd i 2030 i flg. alter
nativet for høy etterspørsel. Internasjonal
utvikling går mer i retning av at legen
arbeider sammen med andre profesjoner i
team. En sterkere satsing på tverrfaglig
samarbeid mellom helsepersonell i kom
munene som følge av blant annet sam
handlingsreformen, vil også kunne avlaste
fastlegene i kommunene. Dette vil kunne
innebære at det ikke er nødvendig med en
stor økning av legeårsverk ut over det
som følger av demografisk utvikling. I
utgangspunktet har Norge den beste
legedekningen i Norden, 369 legeårsverk
per 100 000 innbyggere. Det ser ikke ut til
at det vil være behov for spesielle rekrut
teringstiltak på nasjonalt nivå de nær
meste årene. Imidlertid bør behovsutvik
lingen følges svært nøye for denne sen
trale yrkesgruppen.
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Vernepleiere
Antallet studieplasser for vernepleiere ble
økt med 20 i forbindelse med RNB 2009.
Beregningene i HELSEMOD gir et over
skudd av vernepleiere i årene framover,
fra 2 300 til 5 800 årsverk i 2030 avhengig
av framskrivingsalternativ for etterspørsel.
Studiekapasiteten for denne utdanningen
er høy sett i forhold til antallet yrkesaktive,
og gjennomsnittsalderen blant de yrkes
aktive er forholdsvis lav. Beregningene tar
ikke hensyn til at denne utdanningsgrup
pen stadig har fått nye arbeidsområder
(demensomsorg, psykisk helsevern, vei
ledning for andre brukergrupper) i forhold
til for noen få år tilbake da vernepleierne i
hovedsak arbeidet med psykisk utviklings
hemmede. Denne utviklingen vil sannsyn
ligvis fortsette. Overskuddet kan imidlertid
tilsi at man reverserer økningen i utdan
ningskapasiteten fra RNB 2009 eller vur
derer en ytterligere reduksjon. Den gode
tilgangen kan også bidra til å styrke kom
petansen i pleie- og omsorgstjenesten og
dempe virkningene av mangel på helse
fagarbeidere.

Fysioterapeuter
Hvis vi bare legger vekst i etterspørselen
som følge av befolkningsutviklingen til
grunn, viser beregningene positiv balanse
i hele perioden. Dersom man legger noen
av hovedstrategiene i Samhandlingsre
formen til grunn, med sterkere satsing på
forebyggende arbeid, folkehelsearbeid og
rehabilitering, vil man med dagens utdan
ningskapasitet (inkl. bruk av studieplasser
i utlandet) kunne få en underdekning fram
mot 2030. Endringen i bruken av fysiote
rapeuter i helsetjenesten vil kunne påvirke
behovet. Norge ligger for øvrig i verdens
toppen når det gjelder andel fysiotera
peuter i befolkningen.

Ergoterapeuter
Beregningene i HELSEMOD viser at vi vil
ha et overskudd av ergoterapeuter i hele
perioden for alle tre alternativene for etter
spørsel. Det vises til målsettingen om en
mer aktiv omsorg og større grad av tverr
faglighet i pleie- og omsorgstjenesten
(Omsorgsplan 2015), hvor ergoterapeut
kompetanse vil være etterspurt. Det ser ut
til at utdanningskapasiteten uansett minst
er tilstrekkelig til å dekke eventuell økt
etterspørsel fra kommunehelsetjenesten.

Psykologer
Beregningene i HELSEMOD viser et over
skudd av psykologer i alle framskrivings
alternativene. Økt opptak i 2009 med 40
nye studieplasser vil styrke tilbudssiden
ytterligere fra 2016. Det er derfor mulighet
for styrking av psykologtjenesten i kom
munene ut fra disse beregningene.

Andre utdanningsgrupper
For noen høyskolegrupper viser beregnin
gene i HELSEMOD at vi kan få betydelige
overskudd i arbeidsmarkedet med dagens
utdanningskapasitet. Dette gjelder i første
rekke sosionomer og barnevernspedago
ger. Dette er også grupper hvor forutset
ningene for etterspørsel er usikre. Tidli
gere framskrivinger i HELSEMOD (2002
og 2005) som også indikerte at
utdanningskapasiteten/-tilbudet var
høyere enn det markedet kom til å
etterspørre, har ikke slått til.
Sosionomene har hatt kommunal sosial
tjeneste, som nå er blitt en del av NAV,
som sitt hovedarbeidsområde, og yrkes
rollen er i endring med betydelig usikker
het om framtidig etterspørsel. Dette er
også en utdanningsgruppe som har bety
delig sysselsetting i andre næringer, 28
prosent arbeider utenfor helse- og sosial
næringen.

Vurdering
De nye beregningene bidrar ikke til
store endringer i det utfordringsbildet
som tidligere er beskrevet i forhold til
å kunne rekruttere tilstrekkelig perso
nell med ønsket kompetanse. Dette
gjelder spesielt helsefagarbeidere.
Det er et visst potensial for substitu
sjon og endret oppgavefordeling. Noe
av dette er ønsket (høyere andel med
høgskoleutdanning og større faglig
bredde), men er heller ikke tjent med
en for sterk "akadamisering" av tje
nesten, noe som igjen kan føre til
sviktende rekruttering fra f.eks. syke
pleiere, fordi det ikke vil være
samsvar mellom arbeidsoppgaver og
utdanning og grunnlag for fagutvik
ling.
Hovedfokuset må fortsatt være
rekruttering av helsefagarbeidere, og
neste versjon av HELSEMOD må ta
hensyn til redusert tilgang fra utdan
ning de nærmeste årene.

Etterspørsel etter barnevernspedagoger
er sterkt knyttet til utviklingen i barnever
net, antallet saker / barn under omsorg og
politisk prioritering av tjenesten.
Utdanning til ernæringsfysiolog / klinisk
ernæringsfysiolog er en relativt ny utdan
ning i Norge, og er så langt ikke inkludert i
SSBs HELSEMOD. Med bakgrunn i
senere års studier og utredninger om
ernæring i helsetjenesten, framkommer
det at det er behov for slik kompetanse og
at kompetansen må sikres utdannings
plasser fram mot 2020.
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3. Demensplan 2015 – Den gode dagen
Glemsk, men ikke glemt
Demensplanen 2015 "Den gode dagen" er
en delplan til "Omsorgsplan 2015".
Demensplanen er utarbeidet på bakgrunn
av daværende Sosial- og helsedirektora
tets rapport IS-1486 "Glemsk, men ikke
glemt". Demenssykdommene er den
største sykdomsgruppen i omsorgstjenes
tene. Faktagrunnlaget viser at dagens
helse- og omsorgstjenester ikke har til
strekkelig kapasitet og kvalitet i de tilrette
lagt tjenestetilbudene for personer med
demens. Planlegging av helse- og
omsorgstjenestene må ta utgangspunkt i
at demenssykdommene er en vesentlig og
sterkt voksende årsak til økte behov for
helse- og omsorgstjenester i årene som
kommer. Det er store faglige utfordringer
for helsetjenesten når en person selv ikke
kan kommunisere eller gi respons på
behandling. Samfunnsutgiftene i forbin
delse med demenssykdommene er høye
og vil øke. Kommunene har store utfor
dringer i å tilrettelegge og dimensjonere
tjenestetilbudene.

De fleste som utvikler demens, får Alzhei
mer demens (60–70 prosent) og de aller
fleste er over 80 år. Et framtidssenario kan
være at demenssykdommene vil oppstå
senere i alderdommen. Vi vet at gjennom
snittsalderen i befolkningen vil øke, og det
er særlig i alderen over 85 år vi har den
største forekomsten at demens. Her vil
internasjonal forskning etter hvert gi oss
sikrere fakta.
Det arbeides intenst, og det er investert
store summer i internasjonal forskning for
å finne en løsning på demensgåten.
Demens er en progredierende sykdom og
den som rammes, vil fungere dårligere
over tid og til slutt bli helt avhengig av
hjelp. Det er vanlig å si at de fleste har et
10–12 års sykdomsforløp. Det finnes i dag
ingen form for behandling, men medisiner
kan i enkelte tilfeller dempe symptomer og
utsette sykdomstegn.

Av de ca. 133 000 årsverkene (2008) i
kommunale helse- og brukerrettede 
pleie- og omsorgstjenester vet vi at de
fleste vil gi tjenester til personer som har
Vi regner med at det i 2009 er ca. 70 000
en demenssykdom. Det betyr at de fleste
personer som har utviklet en demens
som arbeider innenfor helse- og omsorgs
sykdom i Norge og at det årlig er ca.
10 000 nye personer som får sykdommen. tjenestene bør kunne noe om demens
sykdom, noen må kunne mer.
Av disse bor ca. halvparten i egne hjem.
Den hyppigste årsaken til at folk søker om
Samfunnskostnadene i forbindelse med
hjelp for å mestre dagliglivet, er hukom
demenssykdommene er betydelige, og
melsesvikt. Forskning viser at ca 80
det er behov for å oppdatere data over
prosent av personer med langtidsplass 
hva demens medfører av kostnader. Det
på sykehjem, har en demenssykdom.
er videre behov for grunnlagstall for vide
reutvikling av effektive tiltak med god
nytteverdi.
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Tabell 16
Demensforekomst i Norge 2008–2060.
Alder

Forekomst

2008

2010

2015

2020

2030

2040

2050

2060

2 470

2 791

3 138

3 080

3 488

65-69 år

0,9

1 697

1 910

2 496

70-74 år

2,1

3 128

3 306

4 127

5 416

5 804

6 872

6 653

7 420

75-79 år

6,1

8 374

8 064

8 389

10 590

14 090

16 386

18 888

18 964

80-84 år

17,6

19 819

19 113

18 131

19 237

32 995

37 136

45 894

46 142

85-89 år

31,7

23 051

23 720

21 921

21 266

30 623

43 481

54 230

66 427

90 år +

40,7

13 542

14 299

16 898

16 886

18 764

34 262

45 305

62 208

Sum

69 610

70 411

71 962

75 865 105 067 141 275 174 050 204 648

Kilde: Tallene bygger på SSBs framskriving av folkemengden basert på middels fruktbarhet, levealder,
innenlands mobilitet og netto innvandring. Ott et. al. 1995

Økt fokus på demens
Når demensplanen er
gjennomført i 2015:
skal framtidens omsorgsutfordringer
stå på dagsorden i kommuneplan og
økonomiplan og har spesiell fokus på
personer med demens

Helsedirektoratet fikk i 2007 i oppdrag 
fra Helse- og omsorgsdepartementet å
følge opp Demensplan 2015. Arbeidet
med demensplanen har vært meget godt
mottatt i kommunene. Direktoratet har
lagt vekt på bred involvering i fag- og
forskningsmiljøer, frivillige organisasjoner
og interesserorganisasjoner og nært
samarbeid med fylkesmannen. En bredt
sammensatt "følge med-gruppe" har fulgt
planarbeidet fra utarbeidelse til ferdig
stillelse og i planens fire første virkeår.
All medvirkning og involvering har medført
stor engasjement, kjennskap til og etter
spørsel etter kunnskap om demens
sykdommene og innhold i demensplanen.
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Visjon:
Økt kvalitet i tjenestene til personer med
demens bidrar til økt kvalitet i pleie- og
omsorgstjenestene.

Hovedmål:
Personer med demens og deres
pårørende opplever å få god informasjon
og motta individuelt tilrettelagte tjenester
uavhengig av bosted.
Satsningsområdene de fire første årene
(2006–2010) har vært:
•
•
•
•

Kompetanseutvikling
Dag- og avlastningstilbud
Tilrettelagte boliger
Forskning og utviklingstiltak.

Demensplanen inneholder mange skaloppdrag. Dette krever særlig tett opp
følging overfor kommunene som skal
iverksette tiltakene. For å lykkes er det
nødvendig med et nært samarbeid mellom
direktoratet, fylkesmennene og kommu
nene. Særlig viktig er fylkesmennenes
informasjon og oppfølging ovenfor den
enkelte kommune. Helsedirektoratet gir
årlig fylkesmennene "følge med-oppdrag"
via Embetsoppdraget. Resultater fra kart
legginger av tjenestetilbudene vil bli et
nyttig arbeidsverktøy for fylkesmannens
oppfølging av den enkelte kommune.

Det er stor utskiftning blant personell i
helse- og omsorgstjenestene og det er
viktig at satsningene fra Demensplanens
fire første år fortsetter i hele planperioden.

3.1 Jeg har rett til å vite hva
som feiler meg – om
diagnostisering
Når demensplanen er
gjennomført i 2015 skal:
• den enkelte bruker skal være sikret
utredning og diagnostisering ved
mistanke om demens
• det skal være utviklet et mer syste
matisk og forpliktende samarbeid
mellom kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten for å få en
effektiv, sammenhengende og for
utsigbare behandlingsforløp for den
enkelte bruke
• spesialisthelsetjenesten skal kunne
gi den kommunale helse- og sosial
tjenesten medisinske og tverrfaglig
oppfølging og veiledning på det
geriatriske området

Hensikten med utredning er å diagno
stisere demens og demenstype og skille
dette fra kognitiv svikt som kan opptre ved
normal aldring, somatisk og psykiatrisk
sykdom.
Norge har, i motsetning til en rekke andre
land, valgt å legge ansvaret for utredning
og diagnostisering av alle pasientgrupper
til primærhelsetjenesten. I kommunehel
setjenesteloven § 1-3, første ledd nr. 2
står det: "Kommunens helsetjeneste skal
omfatte følgende oppgaver: Diagnose og
behandling av sykdom, skade eller lyte."

Undersøkelser viser at det på landsbasis
kun er halvparten av personer med sikre
tegn på demens som har blitt diagnosti
sert. Diagnose og vurdering av hvilke kon
sekvenser demenssykdommen kan føre
med seg, er viktig for å kunne iverksette
riktige hjelpetiltak og bidra til god opp
følging av personer med demens og deres
pårørende. En diagnose er det de fleste
etterspør for å kunne innrette sine liv,
medvirke i avgjørelser som påvirker
behandlingen og tilrettelegge tjenester.
For personer med demens vil en tidlig
diagnose gi muligheter til å ta viktige
beslutninger mens man fortsatt har sam
tykkekompetanse. Tidlig diagnose gir
også mulighet til å involvere pårørende i
en begynnerfase av sykdomsutviklingen.
Målet for det 3-årige programmet er å heve
kvaliteten på utredningsarbeidet og bidra til
økt kapasitet. Det er spesielt viktig å utvikle
gode samhandlingsmodeller mellom spesi
alist- og primærhelsetjenesten.
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og
helse (NKAH) gjennomførte på oppdrag
fra Helsedirektoratet et 3-årig program
(2007–2010) med vekt på følgende:
• Gjennomføre kurs om utredning og diag
nostikk i primærhelsetjenesten for leger,
ergoterapeuter, sykepleiere og andre
som er aktuelle aktører i utredningsar
beidet. Evaluere og videreutvikle
kursene.
• Drive forsøksvirksomhet for å undersøke
hvilke modeller, eller kombinasjoner av
modeller for utredning i primær- og
spesialisthelsetjenesten som er best
egnet og mest effektive.
• Videreutvikle veileder for diagnostikk i
primærhelsetjenesten og utvikle veile
dere for bruk i spesialisthelsetjenesten.
• På bakgrunn av erfaringene formidle og
implementere gode modeller for utred
ning og diagnostikk i primær- og
spesialisthelsetjenesten.
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I 2009 ble rapporten: "Gode tilbud i
demensomsorgen – demensteam,
dagsenter og pårørende skoler" publisert.
Rapporten inneholder en kartlegging av
tilbud om utredning og diagnostikk i
norske kommuner og identifisering av
gode modeller. Rapporten er utarbeidet av
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og
helse på oppdrag av Helsedirektoratet.
Rapporten bygger på kartlegging foretatt i
2007 og viser at 108 kommuner (25
prosent) har et organisert kommunalt
tilbud om utredning og diagnostikk av
demens. I Helse Nord hadde 39 prosent
av kommunene et organisert utrednings
tilbud mens kun 10 prosent av kommu
nene i Helse Midt-Norge hadde et slikt
tilbud. Det er regionale forskjeller i utbre
delsen av demensteam, og det var i all
hovedsak kommuner med over 25 000
innbyggere som hadde demensteam.

Aktivitet i 2009
27 kommuner deltok som utviklings
kommuner i programmet og 26 av disse
har etablert demensteam/demenskoordi
nator. Parallelt med modellutviklingen er
det samlet inn data om pasientene som
ble utredet av demensteamene. Av kom
munene med demensteam som deltok,
var det 13 kommuner i Helse Sør-Øst, tre
i Helse Vest, fem i Helse Midt-Norge og
fem i Helse Nord. I utvalget hadde den
største kommunen 73 000 innbyggere og
den minste 1000 innbyggere.
Det bor i alt 368 000 personer i de 26
modellkommunene. Dette utgjør 7,6
prosent av Norges befolkning. Med bak
grunn i forekomsttall for demens (Engdal
og Haugen, 2009) vil det anslagsvis i
disse kommunene bo 5 000 personer med
demens og det vil være 700 nye tilfeller av
hvert år. Demensteamene har fanget opp
en betydelig andel av innbyggere med
mistanke om demens, spesielt nye tilfeller
i de eldste gruppene.

Figur 13
Antall utredninger i prosjektperioden, fordelt på kommuner (n=354).
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Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (NKAH)

I de 26 modellkommunene har i alt 354
personer blitt utredet i aksjonsperioden
mellom november 2008 og oktober 2009.
Det er stor spredning i antallet utredninger
i de ulike kommunene. Dette avspeiler
først og fremst forskjell i innbyggertall. Det
er høy gjennomsnittsalder i utvalget og
mange er enker/enkemenn. Det er bare i
ett av fire tilfeller at ektefelle/samboer er
nærmeste pårørende. Tidligere undersø
kelser har vist at gjennomsnittsalderen for
personer som blir utredet for mental svikt,
er under 80 år i primærhelsetjenesten og
de som utredes i spesialisthelsetjenesten
er mellom 65 til 75 år. Det er derfor glede
lig at 45 prosent i utvalget var 85 år eller
eldre, noe som indikerer at også de eldste
gruppene av personer med demens har
blitt fanget opp av demensteamene
(se figur 14).

Henvendelse til demensteamene om
utredning har kommet fra ulike instanser
og personer. En tredjedel er henvisninger
fra fastlege, en fjededel kommer fra hjem
metjenesten i kommunen og i en femtedel
av tilfellene er det pårørende som har
kontaktet demensteamet.
Utredningsverktøyet til bruk for demens
utredning i kommunehelsetjenesten,
legger opp til at fastlegen skal stille diag
nosen. Resultatet skal formildes til
demensteamet etter avsluttet utredning.
I 219 tilfeller (61 prosent) fikk demen
steamet tilbakemelding om diagnose fra
fastlegen. For 135 (39 prosent) av pasien
tene har demensteamet ikke fått tilbake
melding om diagnose fra fastlegen. Det er
usikkert hvor mange av disse som faktisk
har fått stilt diagnose, men tallene viser at
det er en stor utfordring å etablere bedre
rutiner for samhandling mellom fastlege
og demensteam.

Figur 14
Utredet av demensteamene: alder på pasientene (prosent) (n=351).
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Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (NKAH)
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Figur 15
Diagnose etter utredning (n= 219).
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Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (NKAH)

Når diagnosen er kjent, øker
hjelpetiltakene
Et viktig resultat av utredningen er at det
iverksettes tiltak som er til nytte for perso
nene med demens og deres pårørende.
Det er derfor kartlagt hvilke tiltak pasien
tene har mottatt før demensteamet startet
utredningen og etter at kartleggingen var
gjennomført. Målet var å dokumentere 
om utredningsarbeidet utløste tilbud som
hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dag
tilbud, støttekontakt, hukommelseshjelpe
midler, korttids- og avlastningstilbud eller
plass i heldøgnstilbud.
Kartleggingen viser at det var 60 nye
personer (17 prosent) som hadde fått dag
tilbud da utredningen ble avsluttet. I alt 39
nye brukere (11 prosent) hadde fått hjem
mesykepleie i sammenheng med utred
ningen og 16 nye brukere (fem prosent)
hjemmehjelp. Før utredningen var det
svært få, bare en av tjue, som hadde
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hukommelseshjelpemidler. Hele 40
brukere (12 prosent) hadde fått syke
hjemsplass i sammenheng med at utred
ningen ble foretatt. Dette var primært
pasientene som skåret lavt på mini mental
status (MMS) og som sannsynligvis
var henvist til utredning for vurdering av
funksjonsnivå (se figur 16).

Kartlegging i spesialisthelse
tjenesten
Enheter innen alderspsykiatri, geriatri og
nevrologi i Norge som utfører utredning av
demens, har deltatt i kartleggingen. I alt er
det innhentet opplysninger fra 36 avdelin
ger. Det har blitt kartlagt hvordan de ulike
enhetene er organisert, og hva som
inngår i pasientutredningen. Videre har
samarbeid og ansvarsfordeling mellom
utredningsenheter i samme region og
samarbeid mellom primær- og spesialist
helsetjenesten blitt undersøkt. Rapport om
dette vil bli publisert i 2010.

Kartlegging av utredningspraksis i soma
tiske sykehusavdelinger er ble fullført i
2009. Det ble samlet inn data ved Asker
og Bærum sykehus, Lillehammer sykehus
og Diakonhjemmets sykehus i Oslo. Mate
rialet blir videre analysert og bearbeidet
for publisering i 2010.

Revidering av utredningsverktøy
Kartleggingsverktøyet til bruk ved
demensutredning i kommunehelsetjenes
ten har blitt revidert, justert og prøvd ut i
samarbeid med modellkommuner og
ressurskommuner. Revideringen ble fer
digstilt i 2009 og skjemaene er sendt til
samtlige fastleger, sykehjem, pleie- og
omsorgavdelinger i kommunene og til
fylkesmenn. I tillegg er et verktøy for
oppfølging etter første utredning utviklet
og utprøvd i flere av modellkommunene.
Erfaringene med bruk av oppfølgings
skjemaet sammenfattes, og endelig
versjon av verktøyet utformes i 2010.

Arbeidet må fortsette, satsnings
områder i 2010:
I 2010 vil det jobbes videre med å:
• analysere og bearbeide innsamlede
evalueringsdata for publisering
• utarbeide prosjektrapport
• bearbeide veileder som følger kartleg
gingsverktøyet for utredning og diagnos
tikk i kommunehelsetjenesten, til også å
omfatte tilrådninger om etablering og
drift av demensteam/demenskoordinator
• beskrive gode modeller for utredning og
diagnostikk i spesialisthelsetjenesten
• videreføre undervisning om utredning og
diagnostikk i kommunehelsetjenesten

Figur 16
Tiltak igangsatt i sammenheng med utredning.
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3.2 Alle skal kunne noe,
noen skal kunne mer –
om kompetanseheving
Når demensplanen er
gjennomført i 2015:
• bør ansatte uten fagutdanning ha
fått grunnopplæring om demens
• skal tilbudet om videreutdanning i
geriatri og demens være utvidet

Demensomsorgens ABC
Siden lanseringen av Demensomsorgens
ABC i mai 2008, er studiepakken blitt
distribuert i ca. 10 000 eksemplarer fordelt
på studieperm I og II. Eldreomsorgens
ABC har i samme periode blitt distribuert i
overkant av 2 000 eksemplar. Det har blitt
avholdt over 200 fagsamlinger, og det er
formidlet til sammen 211 lydbøker av
studiematerialet. Demensomsorgens ABC
foreligger både på bokmål og nynorsk.
Studiepakkene ble i 2008 og 2009 statlig
medfinansiert med kr. 300 per perm, slik
at kommunenes egenandel var kr. 150.
Videre ble det gitt støtte til informasjons
møter og fagseminar.
Interessen for studiepakkene, og da
særlig Demensomsorgens ABC, har fra
lanseringen vært betydelig. Etterspørselen
har overgått Helsedirektoratets forvent
ninger og demensplanens budsjettram
mer. Den betydelige etterspørselen fra
kommunene tyder på at form og omfang
av studiepakkene er godt tilpasset kom
munenes muligheter og behov.
Den største gruppen av de som gjennom
fører studieløpet, er ansatte med helse
faglig utdanning. Ansatte uten formell
helsefaglig bakgrunn utgjør nærmere 10
prosent av de som gjennomfører studie
løpet.
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Studiepakkene er tatt i bruk i hele landet,
selv om det fortsatt mangler aktivitet i 192
kommuner som blant annet inkluderer de
store byene. Registrering av deltagere
viser at det er lite frafall.

Demensfyrtårn
Undervisningssykehjemmene (USH) i
Songdalen, Tromsø og Oslo ble i 2007
utnevnt til Demensfyrtårn. Det vil si at det
disse USHene fikk spesifikke oppgaver
innen satsningsområdene i demens
planen.

Demensfyrtårnet i Tromsø ved Kroken
sykehjem, hovedUSH i region Nord
Målet for undervisningssykehjemmet i
Tromsø var primært økt kompetanse om
demens gjennom utprøving av forskjellige
kompetanseprogrammer. Målgruppen har
vært ansatte i helse- og omsorgstjenes
tene i Troms fylke. Endret atferd hos
personer med demens har vært hoved
fokus og tema for opplæringen. Et kompe
tansehevingsprogram for ressurspersoner
ble gjennomført i 11 kommuner i 2009. I
tillegg har det vært arbeidet mye med å
skolere helsepersonell i pasientrettighets
loven Kap. 4 A. Opplæring av personell
uten helsefaglig bakgrunn har vært et
annet hovedfokus, hvor et eget program
ble utprøvd i 2008, og forbedret i 2009.
Arbeid med pårørendeskole og utvikling
av helsepersonell som veiledere for
pårørende har også vært et viktig arbeid i
2009.

Demensfyrtårnet i Oslo ved Abildsø
bo- og rehabiliteringssenter,
hovedUSH i region Øst
Hovedoppgaven har vært miljøbehandling
og miljøterapi. Demensfyrtårnet har deltatt
i utviklingen av prosedyrer for dokument
asjon av miljøbehandling i elektronisk
pasientjournal. Gjennom samarbeid med
universitetet i Oslo er det gjennomført en
kunnskapsoppsummering om individuell

bruk av musikk og påbegynt en oppsum
mering om bruk av sansehage og demen
svennlig fysisk miljø. Det er gjennomført
opplæring i samarbeid med GERIA (Oslo
kommunes ressurssenter for demens og
alderspsykiatri) i miljøbehandlingsmeto
der, musikk, sansehage og demensvenn
lig fysisk miljø. I samarbeid med Kirkens
Bymisjon er det gitt tilbud om kurset:
"Bevegelse fra hjertet".

3.3 Pårørende
Når demensplanen er
gjennomført i 2015:
bør pårørendeskoler og samtale
grupper være tilgjengelige over
hele landet

Demensfyrtårnet i Songdalen ved
Songdalstunet, hovedUSH i region Sør Demens berører oss alle
Songdalen har som hovedoppgave hatt
utprøving av individuell plan for personer
med demens. Målet er å utarbeide en mal
og overføre erfaringer til andre kommuner.
Det har vært satset på videreutvikling av
demensteam, dagsentertilbud og inter
kommunalt samarbeid om etablering av
dagtilbud for personer med demens på
et gårdstun i Songdalen. Det er etablert
interkommunale fagnettverk innen
demens der erfaringsutveksling og
kompetanseutvikling har stått sentralt.

En demenssykdom omfatter allerede fra
starten langt flere enn den som blir syk.
Det er pårørende som oftest observerer
de første symptomene på demens og blir
konfrontert med den sykes angst og usik
kerhet. De søker medisinsk hjelp og etter
spør tjenester. De pårørende er en sam
mensatt gruppe og har forskjellige behov.
Alder, kjønn, relasjon/tilhørighet, arbeids
situasjon og kulturbakgrunn har betydning
for pårørendes behov for hjelp og støtte.
Pårørendes medvirkning er avgjørende for
å kunne tilrettelegge tjenestene og særlig
for tilrettelegging av hjemmemiljøet.
Pårørende kan reagere med sorg over
gradvis å "miste" sin ektefelle, mor eller
far og samtidig får de flere krevende opp
gaver, både når det gjelder omsorg og iva
retakelse av forholdet. I rapporten "Glemsk,
men ikke glemt" (2007) omtales risikoen for
helseskader for omsorgsgivere for perso
ner med demens Mange yngre omsorgsgi
vere, i første rekke kvinner, velger deltids
arbeid eller førtidspensjon for å kunne
ivareta den som er syk. Dette kan få
økonomiske konsekvenser.
Pårørende trenger kunnskap om demens
sykdommen og tilgjengelige støttetiltak,
og de må inkluderes i den diagnostiske
utredningen. Pårørende har viktige opp
lysninger om hvordan pasienten fungerte
før han/hun fikk symptomer på kognitiv
svikt. De kan fortelle om hvordan sykdom
men har utviklet seg og gi viktig informa
sjon om hvordan medikamentelle og ikke-
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medikamentelle behandlingstiltak virker.
Pårørende må gis reell brukermedvirkning
når behov for hjelp fra omsorgstjenester
skal tilrettelegges, og delta i evalueringen
av tiltakene.

Pårørendeskoler
Pårørende bør delta på pårørendeskolen
så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.
Hensikten er at pårørende skal få kunn
skap på flere områder, for bedre å mestre
både samlivet med en person med
demens og samarbeidet med offentlige
instanser når det blir behov for hjelp. Fast
legene er sentrale i motiveringsprosessen.
Temaer som berøres på
pårørendeskolen er følgende:
• hva er demens?
• vanlige atferdsproblemer
• kommunikasjon
• holdninger
• tap og sorg
• juridiske emner som arv, testamente,
økonomi, førerkort og rettssikkerhet

Nasjonalt kompetansesenter for aldring
og helse har på oppdrag fra
Helsedirektoratet gjennomført et 3-årig
program (2007–2010) med vekt på
følgende:
• kartlegging av eksisterende tilbud i
norske kommuner og beskrivelse
av modeller
• brukermedvirkning og samarbeid
med frivillige organisasjoner
• modellutprøving
• undervisning, veiledning og utvikling
av undervisningsmateriale
• evaluering/rapportering av modeller
og tiltak
Kartlegging av eksisterende tilbud til
pårørende ble gjennomført i kommuner og
demensforeninger i 2007. I rapporten fra
2009 "Gode tilbud i demensomsorgen",
går det fram at 66 kommuner (15 prosent)
hadde ett eller flere tilbud til pårørende
(N=431).

Tabell 17
Hva mener deltakerne:
Pårørendes tilfredshet fra totalt 55 kurs ved 44 pårørendeskoler er evaluert.
Antall respondenter på
undersøkelsen: 944
Gjennomsnittsalder

58 år

Lavest alder
16 år

Kjønnsfordeling

Menn 23 %

Kvinner 77 %

Relasjon til den demente?

Datter 47 %

Sønn 12 %

Pårørende til brukere som bor?

Hjemme 66 % På sykehjem
34 %

Bor sammen med / ikke
sammen med den demente?

77 % bor ikke
sammen med

33 % bor
sammen med

Hvor ofte samvær med
den demente?

Daglig
samvær 28 %

Ukentlig
samvær 50 %

Mottar personen med demens
offentlig hjelp?

Mottar hjelp
78 %

Mottar ikke
hjelp 22 %

Høyest alder
92 å

Spørsmål til de pårørende
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Ektefelle /
samboer 32 %

Månedlig
samvær 6 %

Tilfreds med hjelpen de mottar? Svært tilfreds / Lite tilfreds
tilfreds 74 %
5%

Uaktuelt eller
ikke besvart
11 %

Hjelp av familie og venner?

Ikke svart
14 %

Har hjelp 59 % Har ikke hjelp
28 %

Mindre enn en
mnd. eller
ubesvart 16 %

Evalueringen av pårørendeskolen viser at
de fleste, 31 prosent, har fått vite om
pårørendeskolen fra den kommunale
helsetjenesten, 28 prosent fra annonser,
16 prosent fra brosjyre, 15 prosent fra
bekjente, 12 prosent fra medieomtale, 8
prosent fra demensforeninger, 7 prosent
fra plakater/oppslag og de resterende fra
internett eller annet.
63 prosent av deltakerne oppgir at delta
kelse på pårørendeskolen har ført til nye
kontakter eller mer kontakt med andre.
Dette gjelder særlig pårørende (73
prosent), men også hjelpeapparatet (50
prosent) og interesseorganisasjon eller
demensforening (31 prosent). 809 del
takere har besvart spørsmålet om deres
opplevelse av omsorgsbelastning og
taklingen av omsorgsoppgavene har
endret seg etter gjennomført kurs.

Aktivitet i 2009, Modellutprøving
Det er totalt 37 modellkommuner i pro
grammet. I løpet av 2008 og 2009 har 33
nye pårørendeskoler blitt etablert og alle
har gjennomført kurs. De fleste kommu
nene har arrangert pårørendeskoler flere
ganger i løpet av perioden, og flere kom
muner har arrangert oppfølgingstilbud
etter kursene. Mange er allerede i et inter
kommunalt samarbeid, mens andre har
dette som et mål. Alle kommunene vil
videreføre tilbudet i form av årlige eller
halvårlige kurs.

Undervisning, veiledning og utvikling
av undervisningsmateriale
Våren 2009 ble det avholdt fem nye semi
narer for nye kursledere og gruppeledere.
Høsten 2009 ble det arrangert fem regio
nale erfaringsseminarer for modellkommu
nene. Målet med seminarene var erfa
ringsutveksling fra gjennomførte kurs og
faglig oppdatering om pårørendearbeid.

Arbeidet må fortsette,
videre satsning i 2010
Erfaringene så langt viser stor interesse
for å etablere tilbud om pårørendeskoler.
For å nå målet i Demensplan 2015 vil det
være behov for å kunne følge opp erfarin
gene fra programmet med informasjon,
veiledningstjeneste og undervisning av
fagpersoner.
I 2010 vil det være behov for å
• bearbeide datamateriale som er innhen
tet fra deltakerne på pårørendeskoler
• beskrive ulike modeller for gjennom
føring av pårørendeskoler ut fra evalu
eringsdata innhentet fra modell
kommunene
• utarbeide prosjektrapport
• utarbeide håndbok om etablering
og drift av pårørendeskoler
• utarbeide maler for praktisk
gjennomføring av pårørendeskoler
• spre kompetanse om etablering av
pårørendeskoler

3.4 Dag – og
avlastningstilbud
Når demensplanen er
gjennomført i 2015 skal:
alle landets kommuner tilby avlast
ningstiltak og dagtilbud og kapasi
teten har økt betydelig

Manglende tilbud på dag- og
avlastningstilbud
Nasjonalt kompetansesenter for aldring
og helse (NKAH) har på oppdrag fra
Helsedirektoratet iverksatt et 3-årig
utviklingsprogram (2007–2010) hvor for
målet er å øke kvaliteten og kapasiteten i
tilbudet til hjemmeboende personer med
demens.
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Utviklingsprogrammet omfatter:
• dagtilbud for personer med demens
• spesielt tilrettelagte korttids- og
avlastningstilbud
• støttekontaktordninger og besøks
tjeneste
Det 3-årige programmet skal gi ny kunn
skap om hensiktsmessig organisering og
drift av ulike tilbud og, så langt det er
mulig, kunne vurdere kostnad/nytte-
verdien av tjenestene.
En annen målsetting er å vurdere i hvilken
grad tilrettelagte dagtilbud og avlastnings
ordninger kan utsette innleggelse i hel
døgnstilbud, og hva som må til for at til
budene kan spille en avgjørende rolle for
at personer med demens skal kunne bo i
eget hjem så lenge som ønskelig. Det er
behov for å vite mer om brukernes funge
ringsevne, hvor ofte og over hvor lang tid
de bruker tilbudet, hvilke kriterier som
gjelder for tildeling av tilbudet, når det
opphører og årsaken til dette.

Manglende ledd i tjenestene
Nasjonale og internasjonale undersøkel
ser viser at spesielt tilrettelagte dagtilbud
både er et godt tilbud for personer med
demens, kan være en kostnadseffektiv
måte å tilrettelegge tjenester på og ikke
minst gi hensiktsmessig avlastning for
pårørende.
NKAH gjennomførte i 2007 en lands
dekkende undersøkelse av tilbudet til
personer med demens i norske
kommuner. Undersøkelsen viser at
bare 6,8 prosent av hjemmeboende
personer med demens har et tilrettelagt
dagtilbud i norske kommuner.

Rapporten fra 2009 "Gode tilbud i
demensomsorgen" viser status for tilbud
før det 3-årige programmet ble satt i gang.
Oppdaterte tall viser at dekningsgraden
for hjemmeboende personer med demens
som har et dagtilbud, er omlag 6,8
prosent. Rapporten beskriver hvordan
dagtilbudene er organisert, åpningstider,
bemanning og hvordan transport til dag
tilbudet er ivaretatt. Rapporten beskriver
også omfanget av og hvordan korttids- og
avlastningstiltak for hjemmeboende med
demens og hvordan de er organisert.

Aktivitet i 2009
Det ble i løpet av 2008 etablert samarbeid
med 28 modellkommuner, fordelt på hele
landet. Til sammen er 34 enkelttilbud
inkludert i modellutvikling og evaluering. I
tillegg har fem kommuner med gode
modeller for dagtilbud bidratt som ressurs
kommuner. Hovedtyngden av dagtilbudene er dagsenter tilknyttet sykehjem,
bofellesskap, bo og aktivitetssenter og
eldresenter. Fem tilbud er innen konseptet
Inn på tunet (Grønn omsorg). Fire tilbud er
spesielt rettet mot yngre personer med
demens. Det ble gjennomført lokale møter
i alle modellkommunene i 2008 og 2009.

Nå vet vi mer, resultater fra
datainnsamling
Kartlegging 1 er foretatt av brukere som
har vært minimum fire uker i dagtilbudet, 
i perioden fra 28.02.09 til og med 15.09.09
og omhandler data fra 223 bruker og 197
pårørende. Det er registrert 86 mannlig og
137 kvinnelige brukere fra 54 år til 95 år.
Gjennomsnittsalderen er 80 år. Av de 223
brukerne bor 51 prosent sammen med
ektefelle, andre eller i omsorgsbolig/
bofellesskap.
Data er innhentet fra 34 dagtilbud, og det
foreligger to ulike kartleggingsgrupper i
datamaterialet. Årsaken til dette er at data
om bruker og pårørende er samlet inn på
ulike tidspunkt i forhold til når bruker
startet i dagtilbudet.
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Noen dagtilbud var i drift før prosjektstart,
og brukere her hadde benyttet tilbudet
over tid. Brukere og pårørende deltok på
frivillig basis og det ble innhentet sam
tykke.
Gruppe 1 ble kartlagt to ganger i løpet av
prosjektperioden. Første registrering ble
foretatt ved prosjektstart (kartlegging 1),
andre registrering ved prosjektavslutning
eller hvis brukeren sluttet i tilbudet før
prosjektslutt (kartlegging 3). Data er
samlet inn fra både bruker og pårørende
i tidsperioden.
Gruppe 2: Registrering av data startet
etter fire ukers deltagelse i tilbudet og ble
gjentatt etter tre måneder (kartlegging 2)
og ved prosjektslutt eller hvis brukeren
sluttet i tilbudet før prosjektslutt (kart
legging 3).
Kartlegging 2 inkluderer data fra 56
brukere og 48 pårørende, og kartlegging
3 inneholder data fra 143 brukere og
124 pårørende.
80 av de 223 brukerne har sluttet i dagtil
budet i løpet av prosjektperioden og årsa
kene er registrert. I tillegg er det innhentet
opplysninger fra bruker om alder, kjønn,
sivilstand, boforhold, fysisk funksjonsnivå,
interesser, yrke, hvor ofte brukeren benyt
ter tilbudet, andre offentlig hjelpetiltak
samt pårørendes omsorgssituasjon.

Hjelpetiltak
73 prosent av brukerne mottok hjemme
sykepleie ved første kartlegging, og 44
prosent oppga at de hadde hjemmehjelps
tjeneste. 4 prosent av brukere hadde støt
tekontakt, 14 prosent av brukerne hadde
hatt ett eller flere avlastning/korttidsopp
hold i institusjon. 27 prosent av brukerne
hadde benyttet seg av tilbud om å få til
brakt ferdig middagsmat fra kommunen.
26 prosent hadde trygghetsalarm. 78
prosent av brukerne (n=221) hadde
demensdiagnose ved tidspunktet for 1.
kartlegging.

Videre arbeid i 2010:
Satsningen om å øke kapasiteten og heve
kompetansen i dag- og avlastningstilbud
må fortsette ut handlingsplansperioden.
Det vil være nødvendig å:
• bearbeide datamateriale som er innhen
tet om brukere av dagtilbud og deres
pårørende for presentasjon
• vurdere å beskrive ulike modeller ut 
fra evalueringsdata innhentet fra
modellkommunene
• utarbeide prosjektrapport
• utarbeide metodebok som sendes
landets kommuner med anbefalinger
for etablering av tilrettelagte dagtilbud
for personer med
• spre kompetanse om etablering av
dagtilbud til personer med demens

Figur 17
Aldersfordeling, brukere av dagtilbud.
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3.5 Informasjon
Når demensplanen er
gjennomført i 2015:
skal det være gjennomført et syste
matisk informasjons- og opplysnings
arbeid for ansatte, pårørende,
allmennheten og frivillige

Det ble etablert en bredt sammensatt res
sursgruppe som hadde som oppgave å
definere viktige informasjonsbudskap. I
september 2009 ble det gjennomført
fokusgruppeintervjuer hvor temaet var
behov for informasjon om demens, og
hvilke områder som det burde fokuseres
på. null-punktmåling ble gjennomført i
uke 42. 1 000 personer i byer, små og
store kommuner deltok i denne målingen.

Hvem skal informeres og hvordan  
Det registreres stadig større åpenhet om
demens, og mange har fortalt sin historie
om å leve med demens og om å være
pårørende til en som har en demens
sykdom. I 2007 påbegynte Helsedirektora
tet planleggingen av en informasjonskam
panje om demens. Informasjonstemaene i
kampanjen er utviklet etappevis til forskjel
lige målgrupper.
I 2007 og 2008 ble informasjonstiltakene
rettet mot helsepersonell, iverksatt. Våren
2009 ble alle landets fastleger, kommuner,
hukommelsesklinikker og geriatriske
avdelinger i spesialisthelsetjenesten samt
lokale lag av Nasjonalforeningen v/
Demensforbundet orientert om at det ville
komme en informasjonskampanje om
demens mot slutten av 2009.

Tema for kampanjen var: LEVE MED
DEMENS.
Målgruppene for informasjonskampanjen
var barn av personer over 70 år, ektefeller
og samboere og de som selv er syke.
Målsettingen med informasjonskampanjen
var å skape mer åpenhet om demenssyk
dommene, og informere om hvor viktig det
er å oppsøke fastlege tidlig for utredning
og diagnostisering, og
Informasjonskonseptet besto av en film
som ble vist på ulike TV-kanaler, plakater
til bruk i reklame og ulike tidsskrifter.
Nettsiden www.helsedir.no/demens ble
etablert med aktuelt faktastoff og
informasjon.
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For å forenkle kommunenes informasjons
oppgaver ble fakta om demens og hoved
budskapet for kampanjen sendt til kom
munene med oppfordring om å benytte
dette i informasjonstiltak.

gruppen samles en gang per år til et
2-dagers arbeidsseminar. Siste samling
var i november 2009. Evalueringen fra
deltakerne er meget god.

I tillegg til informasjonskampanjen ble
satsingsområdene utredning og diagnosti
sering, pårørendetiltak og dag- og avlast
ningstilbud presentert i forbindelse med
kurs og konferanser i regi av Nasjonalt
kompetansesenter for aldring og helse.

3.7 3- årig program: Yngre
personer med demens

3.6 Erfaringsbank om
demens
Det skal etableres en interaktiv erfarings
bank om demens. Målgruppen er helseog sosialpersonell. Målet for erfarings
banken er å videreformidle gode tiltak og
gi faglig veiledning. NKAH har fått ansva
ret for etablering, drift og kvalitetssikring
av det faglige innholdet. Erfaringsbanken
skal samarbeide med andre relevante
nettsider som Nasjonalt helsebibliotek,
Nasjonalforeningens "Demenslinje" og
Helsedirektoratets nettside Helse- og
omsorg. For å få mange og gode innslag
ble planlagt åpning i 2009 utsatt til 2010.

Følge med – gruppe
50 personer fra kommuner, fylkesmenn,
fagmiljøer, fagorganisasjoner, interesse
organisasjoner, forskningsmiljøer, utdan
ningsinstitusjoner og spesialisthelsetje
nesten har fulgt arbeidet med demens
planen fra 2006 til 2009. Følge med-

Om å få en demensdiagnose når
personen er under 65 år
Det er stort behov for økt kunnskap om
yngre personer med demens. Det antas at
det årlig er 100 nye personer under 65 år
som får en demensdiagnose, men det er
sannsynlig at det finnes mørketall.
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og
helse skal på oppdrag fra
Helsedirektoratet gjennomføre et 3-årig
program (2009–2012).Programmet består
av fem delprosjekter rettet mot yngre per
soner med demens og deres pårørende:
• diagnostikk av yngre personer med
demens.
• kartlegging og evaluering av erfaringer
som er gjort med ulike tilrettelagte
gruppetilbud, dagtilbud og døgntilbud.
• utprøving av tekniske hjelpemidler.
• innhente kunnskap om hvordan ekte
feller og barn opplever situasjonen og
finne fram til tiltak som gir familiene
bedre livssituasjon.
• innhente kunnskap om hvordan perso
nene opplever sin sykdom og finne fram
til tiltak som kan bedre deres livssitua
sjon.
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Målet med programmet er å øke kunn
skapen om hvilken belastning barn og
ektefeller til yngre personer opplever. Det
skal gjennomføres kartlegginger og iverk
settes tiltak som gir ektefeller og barn
bedre informasjon om demenssykdom
men. I tillegg skal det utvikles gode
modeller for utredning og oppfølging av
yngre personer med demens. Regional
komité for medisinsk og helsefaglig forsk
ningsetikk har godkjent det 3-årige
programmet.

Aktivitet i 2009
Høsten 2009 ble det opprettet en
referansegruppe for programmet med
representanter fra fylkesmannen, fagog forskningsmiljøer, kommune- og
spesialisthelsetjenesten, frivillige
organisasjoner og brukergrupper.
Et delprosjekt som omhandler hjelpe
midler til yngre personer med demens,
har gjennomført samtaler med brukere og
pårørende for å lære om aktuelle hver
dagsproblemer og hva slag hjelpemidler
de har fått tilbud om. Hjelpemiddel
sentralene i Troms og Rogaland skal delta
i dette delprosjektet. Det er etablert sam
arbeid med to hukommelsesklinikker
(UNN og SUS), som skal rekruttere
respondenter til intervensjon med hjelpe
midler.
Det er i 2009 utarbeidet spørreskjema for
intervju av ektefeller, barn og yngre perso
ner med demens. Nasjonalforeningen for
folkehelsen vil bidra til kontakt med ekte
feller og barn til yngre personer med
demens.

Det videre arbeidet i 2010
I 2010 vil arbeidsoppgavene i stor grad
bestå av å innhente data, analyse og
bearbeiding av data. Det vil utarbeides en
rapport, og en metodebok med erfaringer
fra ulike tilbud.
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3.8 Miljøbehandling og
miljøterapi
Om å ta i bruk den
enkeltes ressurser
Miljøbehandling for personer med demens
har som formål å sette den enkelte i stand
til å bruke sine ressurser best mulig, og
bidra til å opprettholde selvstendighet.
Utviklingsprogrammet vil bidra til doku
mentasjon av ulike former for miljøbe
handling/miljøterapi innen demensoms
orgen. Kunnskap om aktivitetsrettede
behandlingsformer som har til hensikt å
bedre personenes kognitive, sosiale og
praktiske ferdigheter skal videreutvikles,
dokumenteres og formidles.
Det 3-årige utviklingsprogrammet (2008–
2011) om miljøbehandling til personer
med demens gjennomføres som et sam
arbeidsprosjekt mellom Alderspsykiatrisk
kompetansesenter ved Sykehuset Inn
landet HF, NKS Olaviken alderspsykia
triske sykehus og Nasjonalt kompetanse
senter for aldring og helse, som også har
ansvar for å koordinere programmet.

Videre satsninger
Miljøbehandling setter fokus på kunnskap,
kjenneskap og forståelse på individnivå for
å bedre behandlingstilbudet. Tiltaket må
videreføres utover programperioden. Det
er behov for å utarbeide læremidler og
tiltak for gjennomføring av opplæringen.

3.9 Legenes arbeid med
helseundersøkelse for
førerkort
Som et ledd i arbeidet under Demensplan
2015 ble det høsten 2007 gitt midler til et
prosjekt for å kartlegge de medisinske
vurderingene i førerkortsaker for personer
som har helsesvikt. Undersøkelsen har
vært gjennomført av dr.med. Anne
Brækhus. Vurdering av helse i forhold til
førerkort oppleves av mange leger som en
vanskelig oppgave, spesielt hos personer
med kognitiv svikt og begynnende
demens.
Det er gjennomført en skriftlig spørre
undersøkelse til allmennleger og spesia
lister (geriatere, fys. med., nevrologer og
psykiatere). I alt 348 allmennleger og 270
spesialister, med en svarprosent på vel
50. Prosjektrapporten forelå i slutten av
2009, og gir interessante opplysninger om
legenes arbeid med førerkortspørsmål,
herunder hvilke sykdommer/problem
stillinger som særlig oppleves som
vanskelige, hva de ønsker av veiledning
og bistand og i hvilken grad det er mulig å
få slik hjelp i dette arbeidet.
Konklusjonen er at vurderingen er særlig
vanskelig når det gjelder eldre personer,
og bistanden som ytes fra myndighetene
anses av mange som utilstrekkelig. Det er
også behov for å kunne henvise pasienter
til nærmere undersøkelse og vurdering
når primærlegen er usikker.
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4. Veien videre
Helsedirektoratet har ansvaret for å følge
opp Omsorgsplan 2015 og gi Helse- og
Omsorgsdepartementet direktoratets
vurderinger og forslag til eventuelle juste
ringer av planen. Det gjøres ved årlige
budsjettinnspill.
Embetsoppdraget til Fylkesmennene
beskriver oppdrag og resultatkrav knyttet
til resultatområdet ”Omsorgstjenester”.
I sine årsrapporter beskriver Fylkes
mennene status for arbeidet, samt gir
sine vurderinger av kommunenes satsing
innen omsorgstjenestene. Fylkesmennene
har ansvar for implementering av tiltak
knyttet til Omsorgsplanen i sine fylker og
følger opp kommunene med råd, vei
ledning og gjennom tilsyn i regi av
Helsetilsynet i fylket. Arbeidet
videreføres i planperioden.
Forskningsrapporter viser at det gjenstår
planarbeid knyttet til omsorgstjenestene i
en del kommuner. Det er av betydning at
planarbeidet utvikles og at kommunenes
ulike sektorer jobber sammen for å bidra
til gjennomføringen av Omsorgsplan 2015
i kommunene.

St.meld. nr.47 (2008–2009) Sam
handlingsreformen, Rett behandling - på
rett sted - til rett tid, ble fremmet i statsråd
sommeren 2009. I Samhandlingsreformen
omtales framtidige oppgaver i en ny
kommunerolle. En videreføring av arbei
det med Omsorgsplan 2015 og Sam
handlingsreformen må derfor ses i sam
menheng.
I 2010 og i årene fram til 2015 vil Helse
direktoratet på bakgrunn av dokumenterte
resultater i Demensplan 2015, Kompe
tanseløftet 2015 og øvrige satsingsom
råder i Omsorgsplanen foreslå satsings
områder og tiltak for resten av planperi
oden.
Omsorgsplan 2015 dekker hele livsløpet
og er en satsing for alle brukere av
omsorgstjenesten, uavhengig av alder,
diagnose eller funksjonshemming. Års
rapporten for 2009 gir ikke det totale bildet
av arbeidet knyttet til Omsorgsplan 2015,
og må bl.a. ses i sammenheng med fagog forskningsrapporter, tilsynsrapporter
og statistikk.

For å kunne møte nye utfordringer til sam
mensatte og komplekse brukergrupper,
har Helsedirektoratet pekt på behovet for
kompetanseheving innen ulike områder i
pleie og omsorgstjenestene. Vissheten om
og tryggheten for at behandling og omsorg
gis av et kompetent personale på alle
nivå, er av stor betydning for opplevelsen
av virkningsfulle, sikre og samordnende
tjenester.
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