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Bakgrunn:

Rådmannsutvalet i Sogn regionråd.

Fleire kommunale samarbeid.
• Sunnfjord og Nordfjordsamarbeidet.

• Sogn regionråd

• Nordhordland-samarbeidet inkl. Gulen.

• Bergen kommune

Vi har felles problemstillingar som vi vil presentere her.



Bakgrunn forts: 

Auka kommunalt ansvar:
• Samhandlingsreforma, eldrebølgja, større legevaktdistrikt 

• Medfører auka behov for kompetanse

Sjukepleiarmangel:
• Landsbasis: 7000, Vestland: 725 pr sept. 21

• 2030: NSF: vil mangle 25 000

• 2035: SSB: vil mangle 28 000 (Rapport: Arbeidsmarkedet for helsepersonell frem mot 
2035).

Kommunalt problem, nasjonalt problem, alles problem  
Utdanningssystemet er heilt sentralt.

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/arbeidsmarkedet-for-helsepersonell-fram-mot-2035


Bakgrunn forts.: Desentralisert sjukepleiarutdanning –
viktig for rekrutteringa til kommunane:

• Potensiale i lokalt personale – ufaglærde, helsefagarbeidar eller anna utdanning.
• Våre erfaringar:

• Utdanning i Nordfjord starta 2019: > 40 interesserte - 6 starta opp.

• Hausten 2021:

• Sogn 43 interesserte -> 10 starta opp
• Sunnfjord ->    4 starta opp

• Nordfjord ->    3 starta opp

• PROSJEKT I SOGN – sikre utvelging og oppfølging, koordinering

• NSDM (nasjonalt senter for distriktsmedisin): 
• Storbyfylkene kan få tilbake rundt 60 prosent av de som har reist ut for å studere, 
• distrikter kan få tilbake rundt 20 prosent av de som har reist ut for å studere».

• Erfaring med desentralisert sjukepleiarutdanning:
• Den mest treffsikre ordninga, rettar seg mot tilsette i kommunane.

• 80% av dei som tek utdanninga blir i kommunen

NSDM: Mange ulike måtar å organisere, framhevar, fleksibel sjukepleiarutdanning.



Kva kan gjerast for betre tilrettelegging:

Bakteppe:

Spesiell situasjon - langt løp mot ferdig studie:
• Familiesituasjon, 1-2 år kvalifisering, 4 års studie, 

• står i arbeid, lang reiseveg til studiestad, redusert økonomi i studietid 

• lang motbakke, lett å gje opp.



Forbetringspotensiale for utdanninga:

1. Opptak:
• Opptakskvotar: førstegongsvitnemål, ordinær kvote.
• Ordinær kvote gir mogelegheit til tilleggspoeng, karakterforbetringar.
• Kommunane ikkje lenger med i utveljing, motivering og tilretteleggje for kvalifisering. 
• Viktig at vi er med, og får informasjon om kven som er tatt opp.

2. Kvalifiseringsprosessen:
• Samarbeide med HVL for å avklare forbetringsbehov:  Samarbeid på nåde eller 

naturleg tilrettelegging? Varierande kapasitet på opptakskontoret. 
• Tilrettelegge støtteundervisning. (Fylkeskommunen).

Mål: Full utnytting av studieplassane.



Forbetringspotensiale for utdanninga (forts):

3. HVL krev 2 års praksistid i heil stilling som del av opptakskriteria
• Forskriften § 4-11: ikkje krav til praksis. Kan regel, ikkje skal regel.

• Av våre kandidatar mistar 4 opptak grunna denne regelen.

• Ulikskap i høve til landet elles

• Småkommunar med 1 - 2 søkjarar blir hardt ramma

VID: 

• Dokumentere adresse. 

• DISTRIKTSFOKUS - Dei som flytter attende til heimekommune får studieplass.

4. Plan og organisering av det desentraliserte studiet.
• Store distrikt og reiseavstandar – god organisering avgjerande for  

gjennomføring av studiet.

• Lokal undervisning – bruk av øvingslokale Sogndal.



§ 4-11.Desentralisert utdanning og 
deltidsutdanning

• (1) For opptak til desentralisert utdanning og/eller deltidsutdanning 
kan institusjonane fastsetje spesielle opptakskrav i form av relevant 
yrkeserfaring og arbeidstilknyting i studietida. For opptak til 
deltidsstudium kan det i tillegg stillast krav om tilknyting til 
utdanningsstaden.

• (2) Det kan stillast krav om inntil 5 års yrkeserfaring. Dersom det blir 
stilt krav om dette skal minimum 2 år utgjere relevant yrkeserfaring.

• (3) Det kan stillast krav om geografisk tilknyting til utdanningsstaden.



Studieplan Førde, haust 21

Møte mellom kommunane og HVL 10 12 21



Studieplan VID – studie Helgeland



Samhandling HVL -kommunane:

Mål: Betre tilrettelegging av desentralisert studie.

Høgskulelova, § 1-3.Universiteter og høyskolers oppgaver:

• samarbeide med relevante aktører på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og 
lokalt nivå for å styrke virksomhetens kvalitet og relevans.



Oppsummering:

• Utvelgingsprosess-kommunane med

• Kapasitet i opptaksrettleiing

• Praksis før studie

• Betre gjennomføring – organisering og lokal vektlegging

• Samhandlingsfora – eks med 2 kommuanle representantar.

• Omdømme av studiet:
• Relevant for eksisterande studentar.



Status for prosjektet i Sogn:
1. Har grunnlag for å sei at prosjektet er viktig og bør vidareførast.

Ny prosjektleiar

2. Må gjerast tiltak for å lette kvalifiseringsprosessen for kandidatane.

Vg skule – digital støtteundervisning og rådgjeving.

Midlar frå sentralt hald.

Eiga leiing for digital undervisning.

Politisk nivå - møte med undervisningsutvalet?

3. Tilrettelegging frå HVL:
Forbetringar kring utvelging, opptak, 
Forbetringar kring gjennomføring av studie – god plan og struktur.
Lokal undervisning – øvingslokale i Sogndal

4. Sentrale myndigheiter – KD, (HOD).

Timekrav for norskfaget.

Vert oppstarta: utgreiing av kvalifisering, helsepersonell

NOU – om opptak – klar desember 2022



Takk for merksemda.


