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Forord  

Vi er en gruppe fra masterprogrammet Organisasjon, ledelse og arbeid ved Universitetet i 

Oslo, som gjennom prosjektforum arbeider på vegne av Nasjonalt utvalg for 

fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO). NUFHO er en frivillig sammenslutning 

av sentrale aktører innen helse- og oppvekstfagene (fagskolen.info 2013a). Det er et organ 

som skal åpne for samhandling mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, samt 

tilbydere av fagskoleutdanning i disse fagene (ibid). Sammen skal de utvikle, beholde og 

synliggjøre en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskoleutdanning innen helse og 

oppvekst (ibid). NUFHO skal også være en samarbeidspartner til NOKUT, 

utdanningsmyndighetene og andre aktuelle fagskolemiljøer (ibid).  

Takk til: 

Vi vil først og fremst takke utvalgsmedlemmene fra NUFHO, vår oppdragsgiver, med en 

spesiell takk til Jorunn Leegaard v/KS og Knut Erik Beyer-Arnesen v/Abelia (NHO) for å 

stille med lokaler til disposisjon, og for interessante samtaler underveis. Vi ønsker også å 

takke vår faglige veileder Per Olaf Aamodt for konstruktive tilbakemeldinger og hyggelige 

møter. En takk rettes også mot våre ærlige og engasjerte informanter. Uten dere hadde ikke 

denne rapporten vært mulig. 

Til slutt vil vi rette en spesiell takk til utvalgsmedlemmet Øyvind Alseth v/Helsedirektoratet 

for et godt samarbeid, og for å ha gjort hele prosjektperioden spennende og nyttig. Han har 

stilt med lunsj, lyttet og engasjert seg i vårt arbeid, og fulgt oss hjertelig gjennom alt fra 

Tromsø-tur til skrivekramper mot slutten. 

Tusen takk! 

 

Prosjektgruppen består av: 

Christina Kårstad 

Ann Kristin Mula Herst 

Emma Philippa Rullestad 

Camilla Røer 

 

Oslo, 24. mai 2013 
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Sammendrag 

Vi har i denne rapporten foretatt en kvalitativ studie av arbeidsgivers utbytte av fagskolen 

som kompetansehevende tiltak i helse- og omsorgssektoren. 

I hovedsak hadde flere av informantene våre positive erfaringer med fagskolen. 

Fagskolestudenten, herunder den ansatte, står i utdanningsforløpet overfor utvikling av 

kunnskaper og ferdigheter, på bakgrunn av evner, som igjen kan endre individets egne 

holdninger. Våre funn viser at de ansatte blant annet kan bli mer reflekterte, motiverte og 

tryggere i arbeidssituasjonen. Den enkeltes utviklede kompetanse kan bli en ressurs for 

arbeidsplassen som helhet, gjennom for eksempel praksis, og dermed kan arbeidsplassen bli 

innlemmet i læringsprosessen. Videre kan et kompetansetiltak, som fagskolen, gjøre 

arbeidsplassen mer attraktiv for nye søkere, samt brukes aktivt som en del av 

omdømmebygging. Dette har også positiv innvirkning for sektoren generelt. 

Utbyttet av fagskolen dannes i et samspill mellom flere aktører, der det viser seg at 

arbeidsgiver har en sentral rolle. Dette samspillet har vi funnet at avhenger av fem betingelser: 

”engasjement og initiativtaking”, ”lydhørhet”, ”tilrettelegging”, ”samarbeid og 

kommunikasjon” og ”støtte og motivasjon”. Gjennom å undersøke et tilfelle der fagskolen 

bevisst ble valgt bort, til fordel for andre videreutdanningstilbud, ble betydningen av de fem 

betingelser understreket. Våre resultater tyder på at jo mer aktørene er bevisst disse 

betingelsene jo mer sannsynlig kan det se ut til at fagskolen lykkes, og blir til nytte for 

arbeidsgiver. Disse omtaler vi som nøkkelfaktorer. 

Rapportens disposisjon:  

Innledningsvis, gjøres det rede for bakgrunn og problemstilling, før rapportens teoretiske 

rammeverk og fremgangsmåte presenteres. Deretter legges funnene fra analyse I frem, som 

omhandler hva arbeidsgiver får igjen for å sende sine ansatte på fagskole. I analyse II 

presenteres betingelsene, og i hvilken grad de påvirker utbyttet. Deretter fremlegges et tilfelle 

som illustrerer hva som kan skje hvis nøkkelfaktorene ikke er tilstrekkelig til stede hos 

aktørene. Avslutningsvis følger en diskusjon og oppsummering, før vi kort fremmer forslag til 

tiltak. 
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1. Bakgrunn og innledning 

Norge står overfor betydelige utfordringer med tanke på fremtidens helse- og 

omsorgstjenester. Antall eldre vil øke drastisk: det forventes at bortimot 16% av landets 

befolkning – nærmere én million  - vil være over 67 år i 2025, og én kvart million over 80 år 

(Meld. St. 13, 2011-2012). I kombinasjon med en slik vekst følger også sammensatte 

aldringslidelser, som ikke bare krever økt tjenestekapasitet, men også utvidet kompetanse (St. 

meld. 25, 2005-2006).  I tillegg øker omfanget av personer med psykiske og rusrelaterte 

lidelser (Meld. St. 13, 2011-2012). Fremveksten av nye brukergrupper er et annet aspekt av 

utfordringene. De siste 20 år har det vært en betydelig fremvekst av tjenestemottakere under 

67 år, noe som har medført store endringer i de kommunale omsorgstjenestene (Meld. St. 29, 

2012-2013). Omsorgstjenestene dreier seg således ikke lenger bare om omsorg for eldre, men 

må inneha et helhetlig livsløpsperspektiv (ibid). Legger man til det faktum at en tilsvarende 

økning på arbeidskraft er fraværende, så er slike tilstander utvilsomt egnet til å sprenge 

kapasiteten til fremtidens helse- og omsorgstjenester. Et slikt fremtidig helse- og 

omsorgsbilde krever derfor en vesentlig tjenestefornyelse, og påfølgende endringer i de 

verktøy som skal håndtere økte kompetansebehov og rekrutteringsutfordringer. Det er i denne 

sammenheng at videreutdanning av personell med videregående bakgrunn på fagskole blir 

aktuelt. Gjennom Kompetanseløftet 2015, som er en del av Omsorgsplan 2015 i 

Stortingsmelding 25 (2005-2006), ble det utarbeidet en kompetanse- og rekrutteringsplan. Her 

fremgår det at videreutdanning av personell gjennom korte, yrkesrettede utdanningsordninger, 

som fagskolen, er spesielt viktig for å øke kompetansen, redusere avgangen fra sektoren og 

bidra til rekruttering til helse- og sosialfag i videregående skole (ibid:17). Dette legger økt 

press og forventninger på fagskolen som kompetanseleverandør. Da fagskolefeltet per dags 

dato er lite forsket på, vil dette, og overnevnte kompetanseutfordringer, gjøre det høyst aktuelt 

å undersøke dette feltet. Som en yrkesrettet utdanning vil et naturlig utgangspunkt for en 

undersøkelse være utdanningens rolle i arbeidslivet. Med dette som utgangspunkt er tema for 

vårt prosjektmandatets (vedlegg I) som følger: 

”Fagskoleutdanning som kompetansehevende tiltak i helse- og omsorgstjenestene”. 

1.1. Vår problemstilling 

På bakgrunn av mandatets tema, og dets foreslåtte problemstilling, har vi formulert følgende 

hovedproblemstilling: 
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Hvilket utbytte kan arbeidsgiver i den kommunale helse- og omsorgstjenesten få av 

fagskole som videreutdanningstilbud, og hvilke betingelser ligger til grunn for dette? 

For å belyse fagskolens rolle i arbeidslivet vil vi se på hva arbeidsgiver får igjen for at ansatte 

videreutdanner seg ved fagskolen. Vi har valgt å ha et arbeidsgiverfokus fordi arbeidsgiveren 

er en part, som gjennom sitt ansvar for kvalitet i tjenesten, skal dra direkte nytte av 

fagskoletilbudet. For det andre representerer arbeidsgiver en viktig rekrutteringsarena for 

fagskolen, fordi det er her flere potensielle fagskolestudenter befinner seg. 

For å operasjonalisere problemstillingen har vi tatt utgangspunkt i fire forskningsspørsmål, 

som har fungert som bakteppe i denne undersøkelsen. 

1. Hvordan kan ansattes utviklede kompetanse være et utbytte for arbeidsgiver? 

2. Hvordan kan arbeidsplassen som helhet dra nytte av fagskoleutdanning? 

3. Hvordan kan fagskolen bidra til å oppnå målene i helse- og omsorgssektoren? 

4. Hvilke betingelser ligger til grunn for at arbeidsgiver får utbytte?  

Begrepsavklaring 

I følge arbeidsmiljøloven definerer man arbeidsgiver som ”[…] enhver som har ansatt 

arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste” (aml. §1-8(2), 2005). I følge KS Hovedavtalen 

(1/2010-12/2013) beskrives arbeidsgiver som ”[…] kommunestyret, fylkestinget, styret eller 

den som er delegert slik myndighet” (del B § 2-1), men også ”[d]en som i arbeidsgivers sted 

leder den enkelte enhet i samsvar med gitte fullmakter” (del B § 2-1). Rådgiverne vi har 

intervjuet representerer kommunen som arbeidsgiver, mens den som leder enheten i 

arbeidsgivers sted, refereres til som ”leder”. 

Av fagskolelovens formålsparagraf, fremgår det at fagskolen som yrkesrettet utdanning, skal 

gi kompetanse som skal tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak 

(fagskoleloven § 1(2) 3. punktum). Den skal med andre ord tilpasses arbeidslivets behov.  

Med begrepet ”utbytte” menes gagn, fordel eller vinning (nob-ordbok.uio.no, 2013). Begrepet 

forbindes ofte med økonomiske termer som ”avkastning” og ”resultat” av en ”vare” en 

”kunde” har ”bestilt”. Da temaet i denne rapporten er fagskolens bidrag til kvalitets- og 

kompetanseforøkelse i helse- og omsorgstjenesten, vil vår presentasjon av arbeidsgivers 

utbytte ikke være av snever økonomisk art. Snarere vil den være relatert til positive endringer 

ved den ansatte, på tjenestestedet og i tjenesten som helhet, som følger av at den ansatte har 

tatt fagskoleutdanning. 
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Grunnlaget for vårt fokus på den kommunale helse- og omsorgstjenesten ble gjort på 

bakgrunn av fokuset til Kompetanseløftet 2015 (regjeringen.no, 2013a). 

1.2. Hva er fagskolen og hva er dens rolle i samfunnet i dag? 

Fagskolen er en tertiærutdanning. Begrepet ”tertiærutdanning” referer til nivået etter 

videregående opplæring og inkluderer både universiteter og høyskoler, og annen utdanning 

som i tid befinner seg etter videregående opplæring (NOU, 2000:5). Fagskoler er korte 

yrkesrettede videreutdanninger som går over et halvt til to år. Til forskjell fra etterutdanning, 

som ikke er formelt kompetansegivende (St.meld. 42 1997-1998), gir videreutdanning formell 

kompetanse og vekttallsuttelling, i tillegg til at den ofte bygger på en grunnutdanning 

(St.meld. nr. 30 2000-2001). Fagskoleloven (2003) angir et rammeverk for utdanningens 

formelle krav, og det gis fagskolepoeng i tilknytning til normert studietid. Per dags dato er en 

ny forskrift til fagskoleloven ute på høring (Det Kongelige Kunnskapsdepartementet, 2013). 

Her er et av temaene endring i terminologi ved at begrepet ”fagskolepoeng” blir erstattet av 

”studiepoeng”. Dette inngrepet er tenkt som et ledd i prosessen med å gjøre overgangene fra 

fagskoleutdanninger til andre utdanninger mer fleksible. I tillegg til at fagskolen bygger på 

videregående utdannelse, kan også opptak skje på bakgrunn av realkompetanse (Meld. St. 13, 

2011-2012:62). Det stilles altså ikke krav om studiekompetanse for å få innpass (se figur 1.0). 

Den skal i større grad enn høyere utdanning være direkte tilkoblet arbeidslivets behov og 

derfor er det ikke krav om at undervisningen skal være forskningsbasert (fagskolen.info 

2013b). 

 

 

 

 

 

Figur 1.0 

Fagskolene i Norge har lang historie, men omfattet primært de tekniske fagene, og var lenge 

kjent som ”tekniske fagskoler”. Lov om fagskoleutdanning kom i 2003 (fagskoleloven). De 

første fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag ble godkjente høsten 2005 (fagskolen.no, 

2013c), og fire år senere ble det et fullfinansiert tilbud (helsedirektoratet, 2010:30). Flere 
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aktører kan søke om å opprette fagskoleutdanninger, som stiftelser og andre private tilbydere, 

og institusjoner eid av kommuner, fylkeskommuner eller staten (regjeringen.no, 2013b). 

Tilskudd fra Helsedirektoratet og drift av det offentlige fagskoletilbudet forvaltes av 

fylkeskommunen (helsedirektoratet.no, 2013). I tillegg har fylkeskommunen ansvar for at 

disse samsvarer med arbeidslivets behov (Meld. St. 13, 2011-2012:62). 

Samhandlingsreformen fremhever et mål om å ivareta fremtidens helse og omsorgstjenester 

der brukeren får et godt koordinert tilbud, samtidig som samfunnsøkonomiske utfordringer tas 

på alvor (St.meld. 47, 2008-2009). Samhandling forstås her som ”[…] et uttrykk for helse- og 

omsorgstjenestenes oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt 

evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte” (St.meld. 47, 2008-

2009:13). Bakgrunnen for et desentralisert helse- og omsorgstilbud er målsetningen om at 

befolkningen skal ha tilgang til likeverdige tjenestetilbud uavhengig av geografi eller inntekt 

(ibid). På grunnlag av en betydelig ansvarsforskyving fra stat til kommune, og påfølgende 

kompliserte sykdomsbilder, kommer det nye krav om kompetanse. ”[…] [A]t det utdannes 

riktig omfang av de ulike typer helsepersonell og at utdanningen gir kompetanse som er 

tilpasset helse- og omsorgstjenestes krav” (St.meld. 47, 2008-2009:36), er en betingelse for å 

lykkes med helsepolitikkens mål (ibid). Det er behov for både leger, sykepleiere og 

helsefagarbeidere. Målet om å heve kompetansen i helsesektoren dreier seg også om å 

redusere andelen ufaglærte, som er en gjennomgående utfordring i disse tjenestene. Fagskolen 

kan bidra til å øke formell kompetanse både for ufaglærte og de med fagbrev. Regjeringen 

svarer på dette behovet ved å øke satsning på fagskole. Fra 2008 til 2010 økte tilskuddet fra kr 

25 til 75 mill. (St.meld. 44, 2008-2009:61), og i statsbudsjettet 2013, ligger beløpet til 

driftstilskudd på 82,2 millioner kroner (helsedirektoratet.no, 2013). 

2. Teori 

2.1. Kompetanse – en definisjon 

”Kompetanse” er et komplekst og verdiladet begrep, med et meget varierende 

meningsinnhold. I denne oppgaven vil vi ta utgangspunkt i Linda Lais definisjon: 

”Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig 

å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål” (Lai, 2004:48). 

Her representerer kompetanse et potensial og en ressurs, og indikerer at kompetanse er 

pragmatisk og handlingsrettet (ibid). Nedenfor vil vi gjennomgå definisjonens ulike 

elementer, for å avklare og presisere kompetansebegrepet. Deretter vil vi kort gå gjennom 
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skillet mellom formal- og realkompetanse, før vi går inn på et mer strategisk perspektiv på 

kompetansetiltak. Videre vil teorien om organisasjonslæring svare på hvordan kompetansen 

kan utnyttes på et kollektivt nivå. 

2.1.1. Kompetansebegrepets fire elementer 

I definisjonen fremgår kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger, som ulike bestanddeler 

av ”kompetanse”. Det er stor enighet om de første tre beskrivelsene om kjernekompetanse, på 

individnivå, mens det hersker noe uenighet om hvorvidt ”holdninger” også bør forstås som 

kompetanse (Lai, 2004:48-49). 

Kunnskaper (”å vite”) kan handle om faktaorientert kjennskap til noe, men også evne til å se 

relasjoner og årsakssammenhenger mellom ulike faktorer. Begrepet kan også inkludere 

kunnskap om ulike fremgangsmåter og problemløsningsmetoder (ibid:49). Nonaka (1994:18-

19) skiller mellom implisitt (”taus”) og eksplisitt (”synlig”) kunnskap, men poengterer at man 

kan gjøre den ”tause” kunnskapen synlig gjennom å interagere med andre og dermed anvende 

den. 

Ferdigheter (”å kunne gjøre”) dreier seg om evnen til å handle etter komplekse, 

velorganiserte atferdsmønstre på en tilpasningsdyktig måte for å nå definerte mål (ibid:50). 

Denne komponenten er knyttet til å beherske konkret, praktisk handling, men også kognitive 

ferdigheter som analyse og aktuelle løsningsmetoder. Ferdigheter kan utvikles gjennom 

erfaring, trening, observasjon og imitasjon av andres atferd (ibid). 

Evner er den mest stabile komponenten, og handler om grunnleggende egenskaper, kvaliteter, 

talenter og forutsetninger i form av blant annet personlighet og mentale ressurser (ibid). De 

kan for eksempel være kreative, analytiske, intuitive, eller handle om graden av 

omgjengelighet, åpenhet og temperament (Kaufmann og Kaufmann, 1996, referert i Lai 

2004:50). Evnene er premissgivende og påvirker de andre kompetansekomponentene 

gjennom mulighetene for å tilegne seg og anvende nye kunnskaper, ferdigheter og holdninger. 

Holdninger påvirker både tilegnelse og utnyttelse av kompetanse. På den ene siden har vi 

jobbrelaterte holdninger: meninger, oppfatninger og verdier som er direkte knyttet til aktuelle 

oppgaver og funksjoner. På den andre siden har vi selvrefererende holdninger: subjektiv 

mestringstro, motivasjon, vilje og selvfølelse (ibid:52). Det er ikke bare kunnskaper og 

ferdigheter som påvirker hvordan oppgaver utføres, men også holdninger den enkelte har 

(ibid:51-52). Dette er spesielt relevant i forhold til arbeidsoppgaver som innebærer stor grad 
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av menneskelig samhandling. De arbeidsoppgavene som foreligger i pleie- og omsorgsyrker 

vil påvirkes av hvorvidt en har et positivt og nyansert menneskesyn (ibid). 

Disse fire ulike kompetansekomponentene er nært knyttet til hverandre, og kan være 

vanskelige å skille i praksis. Det er allikevel vesentlig å vurdere dem i forhold til definerte 

krav og behov for å danne et fokus i forbindelse med planlegging, valg og oppfølging av tiltak 

(ibid:53). 

2.1.2. Kompetansetyper 

Basert på hvordan kompetanse tilegnes, kan vi skille mellom formell og uformell kompetanse. 

Med formell kompetanse menes vanligvis ”[…] kompetanse som kan dokumenteres gjennom 

utdanningssystemet eller godkjente sertifiseringsordninger” (Lai, 2004:55). Uformell 

kompetanse er ikke sertifisert eller dokumentert i samme grad. Stortingsmelding 42 (1997-

1998) ”Kompetansereformen” definerer realkompetanse som følger: ”Realkompetanse brukes 

i denne meldingen om all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom betalt eller 

ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter og annet, og som kommer i tillegg til den 

kompetansen vedkommende har dokumentert gjennom grunnutdanning”. Det er altså snakk 

om både formell og uformell kompetanse. Formell kompetanse blir ofte vektlagt til fordel for 

uformell kompetanse, blant annet fordi den lett kan dokumenteres, men den gir sjelden et 

fullstendig bilde av en persons kompetanse (Lai, 2004:55). 

2.1.3. Kompetansestyring: strategi og tiltak 

”En strategi er i sin essens en helhetlig, overordnet og langsiktig plan for å nå definerte mål” 

(Lai, 2004:31). Kompetansestrategi angir hvordan og i hvilken grad organisasjonen som 

helhet skal satse på kompetanse gjennom tiltak for anskaffelse, utvikling, mobilisering og 

eventuelt avvikling (ibid:33). For at implementering av en strategi skal bli vellykket, er det 

avgjørende at disse strategiene kobles til beslutninger om kompetansestyring (ibid:31). 

”Strategisk kompetansestyring innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak 

for å sikre organisasjonen og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå 

definerte mål” (ibid:14). 

Kompetanse kan ikke anses som organisasjonens ”eiendom”, fordi det er den enkelte 

medarbeider som faktisk besitter kompetanse (ibid:64). Siden organisasjonen kun får tilgang 

på kompetansen gjennom arbeidskontrakt, bør den samlede kompetansebeholdningen anses 

som en forvaltningskapital som organisasjonen disponerer, men ikke eier. Slik er man også 

sårbar for ”å miste” kompetanse ved at medarbeidere forlater organisasjonen, så man må 
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derfor ta hensyn til deres interesser. De må derfor tilbys ”renter” på den kompetansen som 

stilles til rådighet, som igjen kan formidles gjennom blant annet lønn og kompetansetiltak 

(ibid). Sistnevnte fremmer medarbeidernes personlige og karrieremessige utvikling, 

motivasjon og mestringsfølelse, og kan dermed bidra til å holde på kompetansen (ibid). 

En sentral del av avkastningen på kompetansekapitalen handler også om i hvilken grad 

organisasjonen makter å nyttiggjøre seg av tilgjengelig kompetanse (ibid). Det handler altså 

om både investering og disponering (ibid). 

2.2. Organisasjonslæring 

Å heve kompetansen til den enkelte ansatte blir beskrevet ovenfor som å tilegne seg nye 

kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. Organisasjonslæringsbegrepet kan tolkes på 

individnivå, men i vår sammenheng er det interessant å se hvordan kompetansen kan heves på 

et kollektivt nivå.  På bakgrunn av dette har vi valgt å legge vekt på Chris Argyris (1999) sin 

forståelse av begrepet, da han er en av pionerene på området (Klev & Levin, 2009). Han 

skiller mellom enkelkretslæring og dobbelkretslæring, der enkelkretslæring tilsier at man gjør 

mer eller mindre av det samme, vil dobbelkretslæring innebære å stille spørsmål ved de 

grunnleggende verdiene bak  handlingene (Argyris, 1999:68-69). Når dette trekkes opp på 

organisasjonsnivå, kompliseres prosessen ved at flere aktører blir involvert. Organisasjonen 

blir således avhengig av at medlemmene er aktivt med på å endre seg. Ifølge Argyris 

(1999:83) har mennesker egenskaper som gjør at endring av egne verdier og holdninger sitter 

langt inne. Disse egenskapene tas med videre inn i organisasjonen og gjør at 

dobbelkretslæring på organisasjonsnivå også blir svært vanskelig (Argyris, 1999:85). 

I vår sammenheng er det interessant å se på dobbelkretslæringen fordi det er dette som endrer 

organisasjoner på et dypere nivå (Argyris, 1999:69). Som resultat av samhandlingsreformens 

ansvarsforskyvning til kommunene, vil tjenestestedene være nødt til å endre seg og sin 

praksis (St.meld. 47, 2008-2009). Som nevnt er det krevende å gjennomgå en 

dobbeltkretslæring på organisasjonsnivå, dette på grunn av at det må stilles spørsmål ved 

virksomhetens grunnleggende verdier. Hvis videreutdanning har som mål å utvikle 

arbeidsplassen for å imøtekomme endringskravet samhandlingsreformen har ført med seg, vil 

organisasjonslæring være aktuelt. Hvordan kan fagskolekompetanse bidra til å endre 

arbeidsplassen som helhet? 
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3. Vår fremgangsmåte  

3.1. Valg av metode: begrunnelse 

I denne rapporten har vi valgt en kvalitativ tilnærming, fremfor en kvantitativ. Clive Seale 

m.fl. (2004) hevder at noen av kjennetegnene på et godt kvalitativt studium er at det formidler 

dybde og mangfold og at det er nyansert og komplekst. I tillegg bør det innebære en forståelse 

av konteksten. Clive Seale m.fl. (2004:5) refererer til Denzin og Lincoln (2000:10) som 

beskriver et enkelt skille mellom kvalitativ og kvantitativ metode på følgende vis:  

“Both qualitative and quantitative researchers are concerned with the individual's point of view. 

However, qualitative investigators think they can get closer to the actor's perspective through detailed 

interviewing and observation. They argue that quantitative researchers are seldom able to capture their 

subjects’ perspectives because they have to rely on more remote, inferential empirical methods and 

materials”.  

Kvalitative tilnærming gir med andre ord en rik og detaljert beskrivelse av et fenomen, men 

det gir ikke nødvendigvis en like stor overføringsverdi som kvantitativ tilnærming kan gi. Én 

mulighet for å kunne trekke slutninger ut over vårt utvalg, kan være gjennom den 

hermeneutiske logikk (Moses og Knutsen, 2012). Denne logikken består av at slutninger om 

helheten trekkes på bakgrunn av enkeltdeler, og antakelsen om at disse er representative for 

helheten (ibid). Vi har vært opptatt av å fange opp de enkelte fortellingene til informantene, 

og se hvordan disse samlet kan si noe om det helhetlige bildet av arbeidsgivers utbytte av 

fagskolen. Vi antar at informantutvalget vårt som helhet, formidler et budskap som ikke bare 

representerer den enkeltes mening, men også har forklaringsverdi utover dette. I hermeneutisk 

forskning har forskeren en forforståelse av hvordan helheten ser ut (ibid). I vår sammenheng 

betyr dette at vi har tilegnet oss en forståelse av fagskolen ved hjelp av diverse offentlige 

dokumenter og samtaler med NUFHOs utvalgsmedlemmer. 

3.2. Utvalg og forskningsobjekter 

Giampietro Gobo (2004) skiller mellom det han kaller sannsynlighetsutvalg og ikke-

sannsynlighetsutvalg, der førstnevnte er basert på et tilfeldig utvalg, hvor det i større grad kan 

skape representativitet og dermed økt grad av generaliserbarhet. Derimot blir subjekter i ikke-

sannsynlighetsutvalg vanligvis valgt ut på bakgrunn av tilgjengelighet, forskerens formål eller 

personlige meninger. Vårt formål med denne rapporten å avdekke hvilke former for utbytte 

arbeidsgiver kan få av fagskole, ikke i å betrakte utbyttet som en forhåndsdefinert variabel 

som kan måles. Derfor har vi tatt utgangspunkt i metoden for ikke-sannsynlighetsutvalg, og 
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baserte valget av våre informanter på deres tilgjengelighet og formelle posisjon i forhold til 

fagskolen. 

Videre valgte vi ut informantene våre ved hjelp av snøballmetoden. Denne metoden defineres 

som: ”[…] picking some subjects who feature the necessary characteristics and, through their 

recommendations, finding other subjects with the same characteristics” (Gobo, 2004:419). 

Valg av informanter startet som anbefalinger fra vår oppdragsgiver, samt informasjon fra 

diverse nettsøk og offentlige dokumenter. Underveis i prosessen har vi også blitt henvist 

videre til andre informanter. Med bakgrunn i KS’ arbeidsgiverdefinisjon har vi vært i kontakt 

med informanter på kommunalt nivå, som på vegne av sin kommune kan uttale seg om 

offentlig planer, strategier og behov vedrørende kompetanseutvikling på fagskolenivå. På 

tjenestenivå, har vi vært i kontakt med den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten og 

som har bakgrunn for å uttale seg om konkrete endringer etter at ansatte har fullført 

fagskoleutdanning. Utover i prosessen, ble det aktuelt å henvende seg til ansatte og studenter 

ved fagskolen, for å få innsikt i selve fagskolen, og hvordan disse aktørene forholder seg til 

arbeidsgiver. Ved å ta i bruk snøballmetode for utvelgelse av informanter, og å følge 

anbefalinger, kan det oppstå bias, altså metodisk skjevhet, gjennom at informantutvalget 

baseres på informantenes egne premisser og interesser. Vi valgte å bruke dette til vår fordel, 

fordi det var på denne måten vi fikk tak i viktig informasjon. 

Vi har valgt å anonymisere våre informanter med både navn, kommunetilhørighet og kjønn, 

noe de ble informert om i forkant av intervjuet. Dette anses ikke som relevant for denne 

rapporten. 

3.3. Intervjuet 

Vi har i hovedsak tatt i bruk semi-strukturerte dybdeintervju, der vi baserte oss på en 

intervjuguide (se vedlegg II-V), samtidig som vi lot informantene utfolde seg. En slik metode 

kan gi oss detaljerte og utdypende svar (Rapley, 2004:15). De fleste intervjuene var en-til-en-

intervjuer, enten ved personlig møte med informanten eller ved telefonintervju, og vi beregnet 

30-40 minutter per intervju. Vi gjennomførte også fokusgruppeintervju, som vi beregnet to 

timer på. Tanken med en slik metode er at hvert individ i gruppen blir eksponert for andres 

ideer og tanker og således bygger sine innspill på dette (Goldman, 1962). At det kalles et 

fokusgruppeintervju indikerer at det dreier seg om et avgrenset tematisk område (Stewart, 

Shamdasani og Rook, 2007). Fokusgruppen bestod av representanter fra fagskolen, studenter 

og en leder ved et tjenestested i nærliggende kommune. Dette fokusgruppeintervjuet var 
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viktig for oss fordi vi fikk intervjuet personer i stillingsposisjoner vi ellers ikke ville kommet i 

kontakt med. Alle intervjuene ble tatt opp på bånd, og transkribert. 

Til tross for de nevnte fordeler med intervju som metode, kan det også være forbundet med 

utfordringer. For det første er det ”intervjueffekten”, som er en uønsket metodeeffekt på 

resultatene. Den går ut på at informanten påvirkes av et bevisst eller ubevisst ønske om å gi et 

godt inntrykk på intervjueren (Hellevik, 2011: 104). Når det gjelder fokusgruppeintervjuet, 

kan det tenkes at en viss sammensetning av intervjuobjekter med svært ulike posisjoner og 

bakgrunner, kan få uheldige konsekvenser. Dette kan gjelde dersom en eller flere innehar mer 

ekspertise og posisjonell autoritet enn andre, eller dersom gruppen har svært introverte eller 

ekstroverte personligheter. Telefonintervjuer måtte vi gjennomføre grunnet praktiske årsaker. 

Dette anser vi generelt som en metode som kan være mangelfull, i den forstand at tekniske 

forhold kan vanskeliggjøre kommunikasjon og oppfattelse, i tillegg til at kroppsspråk og 

helhetsinntrykk ikke blir observert. Dog har vi ikke fokusert på individet som sådan, men 

deres beskrivelser av utbytte deres arbeidssted eller kommune får av fagskolen som 

videreutdanningstilbud. 

Vi tar forbehold om at det i enhver intervjusituasjon kan oppstå misforståelser mellom 

intervjuer og informant, slik at meningen intervjueren legger i sine spørsmål, kan oppfattes 

annerledes av informanten. Dette kan også gå motsatt vei, meningen intervjuobjektet legger i 

sitt svar, trenger ikke nødvendigvis alltid være den samme som vi oppfatter. I tillegg kan 

ledende spørsmålsformuleringer, påvirke informantens svar. 

3.4. Analytisk fremgangsmåte 

I starten av forskningsperioden gjorde vi en grunnleggende dokumentanalyse for å sikre en 

god forståelse på feltet. Vi fant det nødvendig å bruke dokumentanalyse som en del av vår 

metode, blant annet for å se på fagskolen i relasjon til overordnede politisk føringer. 

Analysen ble gjort på bakgrunn av de transkriberte intervjuene og ved gjennomgåelse av 

notater. Etter denne prosessen diskuterte vi tendenser som kom frem av intervjuene. Vi trakk 

ut, på den ene siden, det informantene sa om utbytte på ansatt-, tjeneste- og kommunalnivå, 

og på den andre siden, hva som hemmer og fremmer dette utbyttet for arbeidsgiver. 



 

 18 

4. ANALYSE I: Hva får arbeidsgiver igjen for å sende sine ansatte på 

fagskole? 

Informantene våre har hatt en tendens til å omtale utbytte på individ-, tjeneste- og sektornivå. 

Derfor har vi valgt å fremstille funnene våre gjennom følgende fire aspekter: Først relateres 

utbyttebegrepet til individet. Det vil si den ansattes endrede kunnskaper, ferdigheter, evner og 

holdninger, som følger av fagskoleutdanningen. Videre blir dette knyttet til endringer i og for 

organisasjonen, det vil si tjenestested. Avslutningsvis trekkes dette opp på sektornivå, der 

fagskolen blir beskrevet som et middel til å heve kvaliteten i helse- og omsorgtjenesten i sin 

helhet. 

4.1. Hva er forskjellen på en ansatt før og etter vedkommende har gått på 

fagskole? 

4.1.1. Hvem blir sendt på fagskole, og på hvilket grunnlag blir dette valget tatt? 

For å se på arbeidsgivers utbytte av fagskolen, kan det være interessant å se tilbake på hvorfor 

den enkelte ansatte faktisk ”blir sendt ut” på videreutdanning. Blant våre informanter har 

begrunnelsen for dette variert. Én leder fremsatte et direkte krav overfor den ansatte om å 

videreutdanne seg på fagskole, for å kunne jobbe i avdelingen. Her mente lederen at de 

generelt hadde høy kompetanse blant de ansatte. Dette gjaldt også i en kommune der det i 

tillegg ble begrunnet med at de få som ikke var sykepleiere ”[…] trengte en oppmuntring og 

er veldig lærevillige”. Lærevillighet er en faktor som dukket opp i flere sammenhenger: 

”[…]det er klart det går jo litt på egnethet og slike ting, men det er jo de med litt ressurser 

som hiver seg ut i utdanningen”, nevnte en utdanningskonsulent i en kommune. Dette med 

ressurser og lærevillighet kan føres tilbake til kompetansekomponenten evner. 

De som ble sendt på fagskolen viste seg å være motiverte og ressurssterke ansatte. At den 

enkelte ansatte velger å ta fagskolekompetansen, grunner ofte i den formelle kompetansen det 

gir: ”For meg ser det bedre ut, fordi jeg ikke har noen papirer på det liksom. Jeg er bare en 

ufaglært rotte”, var det en som sa. En annen student gjør klart at det også er på grunn av den 

faglige tyngden det gir: ”[…] mer faglig tyngde i alt jeg driver med”. Noen uttrykte at de 

direkte savnet teori: ”[…] veldig ålreit å få litt bøker og litt faglig”. 

4.1.2. Erfaringsbasert utdanning som verktøy for utvikling av kunnskaper og 

ferdigheter 

En ufaglært fagskolestudent la ikke skjul på at det ble en omveltning fordi ”[…] du må jo lære 

deg å tenke og lese igjen”. En fagskolelærer informerte oss om at den teoretiske delen i 
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videreutdanningen i stor grad baserer seg på samme faglitteratur som sykepleiestudiet. Tross 

at det var krevende å studere igjen, opplyste fagskolestudenten om at vedkommende skjønte 

mer og mer etter hvert, og opplevde jevnlig å få konkrete tips og ”aha-opplevelser” underveis. 

Fagskolelæreren la stor vekt på at det handler om erfaringsbasert undervisning, ikke 

forskningsbasert, og at det her er sentralt å løfte frem det man kan fra før og koble det 

sammen med teori. Læreren informerte også om at undervisningen er dialogpreget, så 

studentsammensetningen av ulik alder og arbeidserfaring bidrar til gode resultater. På denne 

måten tilegner studentene seg kunnskaper på høyt nivå, samtidig som man har en intensjon 

om å utvikle det til ferdigheter. 

Praksis er en sentral del av fagskoleutdanningen, og viktig for utvikling av ferdigheter. En 

leder mente det er en klar fordel å jobbe med noe relatert til studiet, for å forstå faget og finne 

knagger å henge ting på. ”[…] [É]n ting er å ta en utdanning, men skal jeg klare å integrere 

den kompetansen så må jeg ut i feltet og jobbe. Også må jeg reflektere”, utdyper en 

fagskolelærer, som uttrykker viktigheten av å ha en erfaringsbasert undervisning der man 

snakker om hvordan man jobber, slik at faget integreres. Slik kan man også gjøre ”taus” 

kunnskap eksplisitt. 

4.1.3. Så hva har den ansatte lært? Hva er annerledes? 

I essens skal de ansatte kunne bidra mer enn de gjorde. Både ledere, fagskoleansatte og 

rådgivere fra kommuner vi har vært i kontakt med, sier at ansatte blir mer reflekterte i forhold 

til arbeidet, gjerne spesielt juridisk og etisk reflektert, som én leder sa. Vedkommende 

uttrykte at uavhengig av om praksisprosjektet lykkes eller ikke, så har det vært mye 

tankevirksomhet rundt det, som har skapt gode refleksjoner, og at man uansett har fått 

innarbeidet faget på et vis.  

En student mente det åpnes muligheter for å forklare og begrunne sine handlinger. Dette 

skaper en trygghet rundt arbeidsoppgaver som utføres, noe som flere av våre informanter har 

lagt vekt på. ”Jeg merker det selv, mer trygghet i jobben min,[…] jeg vet hva jeg driver med”, 

fortalte en fagskolestudent. Flere studenter sa de fikk større forståelse for meningen med og 

bakgrunn til hvorfor man gjorde som man alltid hadde gjort.  

Her antydes det at en ansatt har utviklet jobbrelaterte holdninger, fordi vedkommende skaper 

mening tilknyttet sine arbeidsoppgaver, og forstår hvilke funksjoner de har, og derfor verdien 

av tjenesten. En leder mente også at det ”[f]år opp handlekraft”, noe som innebærer større 

engasjement, samt følelse av mestring: ”man ser flere muligheter, ikke bare begrensninger”. 
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Handlingsrommet blir således større ved at den ansatte får økt tiltro til det de gjør, og et ønske 

om å gjøre flere og mer kompliserte oppgaver. Dette viser til økt subjektiv mestringstro, 

motivasjon, vilje og selvfølelse, som mange av våre informanter var inne på. Dette inngår i 

selvrefererende holdninger (Lai, 2004). 

Holdninger påvirker både tilegnelse og utnyttelse av kompetanse (Lai, 2004). I sammenheng 

med tilegnelse, gav en avdelingsleder på en fagskole uttrykk for at det vekker nysgjerrighet 

blant studentene til å følge mer med på den faglige oppdateringen i ettertid av 

videreutdanningen. Vedkommende eksemplifiserte utnyttelse av kompetanse ved at de også 

engasjerer seg utover sin egen læring, hvor de blant annet veileder elever på videregående 

skole. Her nærmer vi oss hvordan utbyttet kan rettes mot et mer kollektivt nivå. 

4.2. Hvordan kan organisasjonen dra nytte av fagskolen? 

Mange av våre informanter var svært positive til praksisperiodene, og flere ledere mente det 

var mest fordelaktig med praksis på egen arbeidsplass, fremfor ekstern arbeidsplass. En leder 

opplyste om et samarbeid med fagskolen for å få praksisperioden tillagt egen arbeidsplass. 

Vedkommende mente de fikk et mer hensiktsmessig utbytte av dette, blant annet ved at 

studentene gjorde om rutiner og praksis på avdelingen, og konkluderte med at mange 

avdelinger sannsynligvis hadde stor nytte av dette i etterkant. En fagskolestudent påpekte at 

man lærer å løse ting på andre måter og bryte gamle rutiner: ”Så går man jo seg litt fast etter 

12 år som jeg har jobba, liksom. Og da er det greit å tenke litt nytt òg”. 

Praksis som prosjekt på egen arbeidsplass kan anses som et middel for å oppnå 

organisasjonslæring, og dermed endring gjennom nye holdninger og rutiner. En fagskolelærer 

eksemplifiserte dette gjennom hvordan måltidsrutinene hadde foregått i en avdeling for 

langtidspasienter med psykiske lidelser: maten ble servert ved hjelp av en tralle, noe som 

medførte mye uro og stress for både ansatt og pasient. Med ønske fra leder, tok to studenter 

initiativ til å endre disse rutinene. De forsøkte å normalisere situasjonen rundt måltidene ved 

at hver og én forsynte seg selv, at personalet satt sammen med pasientene og spiste, og man 

skilte medisinering vekk fra selve måltidet. 

”Prosjektet viser jo virkelig at det var en holdningsendring. Både blant pasienter og pleiere. Det ble en 

ro rundt matsituasjonen. Selv om folk hadde alvorlige lidelser, klarte de fint å smøre på mat og ordne 

det selv. Utvikle seg på det faktisk. […] Det var en normalisering av det. Så et veldig vellykket prosjekt 

som lever videre den dag i dag” (fagskolelærer). 

Som nevnt i teorikapittelet, er dobbelkretslæring i organisasjoner meget komplisert og 

vanskelig å gjennomføre, blant annet fordi mange aktører er involvert. Utfordringen består i at 
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den ansatte ikke bare må endre handlingene sine, men også verdiene som ligger til grunn. 

Ferdigheter kan utvikles utover kunnskapstilegnelse, gjennom erfaring, trening, observasjon 

og imitasjon av andres atferd (Lai, 2004). Ved at den enkelte ansatte tar med seg 

kompetanseutvikling inn i en organisasjon, i form av en praksisperiode, kan dette endre 

arbeidsplassen som helhet, ved at andre aktører adopterer ferdighetene. Dette svarer også til at 

ekstern arbeidsplass har hatt nytte av å ha studenter i praksis hos seg, noe våre informanter har 

antydet. 

Ved å anse kompetanse som en forvaltningskapital, må man tilby sine medarbeidere ”renter” 

på den kompetanse som stilles til rådighet (Lai, 2004). Dette trenger ikke omhandle kun lønn, 

men også selve kompetansetiltaket i seg selv. I forbindelse med fagskolen, var mange av våre 

informanter enige om at arbeidsstokken som har blitt videreutdannet, opptrer som mer stabil, 

at de står lenger i jobb. En leder ved et tjenestested begrunnet dette med større variasjon i 

arbeidsoppgaver, som vedkommende sa var et ”[…] nøkkelord i forhold til trivsel og 

stabilitet”. 

Men dette har også positiv betydning for institusjonen eller avdelingens omdømme. En leder 

mente arbeidsplassen ble mer attraktiv nettopp fordi de kan tilby sine ansatte 

fagskoleutdanning. En annen leder sa eksplisitt at det brukes som ”en gulrot” for å tiltrekke 

flinke medarbeidere og som aktiv omdømmebygging på tjenestestedet:”[…] det skal være 

attraktivt å jobbe hos oss kontra andre steder”. Vedkommende gav uttrykk for et håp om at de 

ansatte får en god opplevelse med fagskolen, så de kan fortelle det videre til andre de kjenner. 

Også blant nåværende ansatte, sa flere av lederne vi var i prat med at de kunne observere en 

”smitteeffekt”, hvor flere ser og omfavner muligheten for videreutdanning, ettersom flere 

rekrutteres til fagskolen. Én av dem var opptatt av å oppfordre de ansatte som tok 

fagskoleutdanning, til å bli ”ambassadører” for fagskolen: ”Så dette her vil vi jo absolutt 

prøve å lage litt blest om og få til at flere får lyst til å søke”. 

Som vi var inne på i kapittel 4.1.3, har trygghet i forbindelse med arbeidsoppgaver også mye å 

si for arbeidsgivers utbytte. En forlengelse av dette kan utrykkes i et eksempel om demens og 

alderspsykiatri. Denne type omsorgstjeneste har vist seg å være spesielt utfordrende med 

tanke på kompetansebehov. Grunnlag for at denne gruppen eldre kan være spesielt krevende 

er blant annet i forhold til tilrettelegging, at pasientene kan reagere annerledes på 

medikamenter, samt at det kan forekomme manipulering av de ansatte. Som pleier må man 

være trygg i slike situasjoner, fordi man ellers bremser opp og det blir økt uro på 
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arbeidsplassen. ”En kan ikke sette inn en baker, da”, var det en leder som sa for å understreke 

behovet for riktig kompetanse. Ved å ha trygge og kompetente medarbeidere, kan man oppnå 

trygge og gode arbeidsforhold, og dermed et bra arbeidsmiljø hvor sykefraværet potensielt 

kan senkes. En annen positiv side ved å utvikle trygge medarbeidere, er i forbindelse med å 

avdekke og gi beskjed om systemfeil. En ansatt som ikke har tro på eller forståelse for det en 

driver med, har svekket mulighet for å gi beskjed når ting ikke er som de skal. Dette har både 

ledere, fagskolestudenter og kommunale rådgivere uttrykt. En fagskolelærer gjorde et poeng 

av at det her er snakk om en arbeidsgruppe som ikke er vant til å bli hørt, og at det kan merkes 

under undervisningen, hvordan de utvikler seg fra første til siste modul i forhold til å 

begrunne sine handlinger og stå for det de gjør. En kommunal rådgiver nevnte til og med at 

hele praksisen kunne dreie seg om ”å angripe” et problemområde. Slik kan man få trening i å 

opparbeide seg nye holdninger og ferdigheter, og bli tryggere i selve jobbsituasjonen. 

4.3. Samfunnsnytten – det overordnede utbyttet for den enkelte arbeidsgiver 

Kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten kan også regnes som den enkelte arbeidsgivers 

utbytte. Flere av våre informanter har påpekt hvordan politiske føringer setter agenda og 

fremtidig strategi for kompetanseheving: ”Er de opptatt av det, er vi opptatt av det”, var det en 

rådgiver i en kommune som sa. En leder ved et tjenestested i denne kommunen uttrykte 

lojalitet mot strategiene ved å være enig i behovet for økt kompetanse. Vedkommende uttalte 

eksplisitt at deres strategiplan er et ledd i kommunens strategiplan, og at både rekruttering av 

nye medarbeidere og å motivere nåværende ansatte har med overordnede målsettinger å gjøre. 

Ved hjelp av en spesifikk intern strategiplan gjennomfører lederen på avdelingen 

resultatsamtaler med sin overordnede leder, som igjen er forankret i kommunens overordnede 

strategiplaner. 

Kompetanseutvikling er et viktig virkemiddel for å redusere avgangen fra sektoren (St.meld. 

25, 2005-2006 boks 8.1.). Det å bli mer attraktive jobbsøkere kan være en del av dette: ”[…] 

jeg tror nok at de som virkelig investerer i en videreutdannelse kanskje får lyst til å jobbe med 

det over tid”, var det en leder som sa. Med dette menes det at ved å spesialisere seg innen et 

felt, kan det være større sannsynlighet for at vedkommende blir i en spesifikk stilling og innen 

fagfeltet generelt, noe som kan være til gunst for arbeidsgiver. Men en sentral del av 

anerkjennelse for fagskoleutdanning er hvorvidt man utlyser stillinger med 

videreutdanningskvalifikasjoner, og det var det ingen av dem vi var i prat med som hadde 
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gjort per dags dato (slik det også blir antydet i Meld. St. 13, 2011-2012). Det kan foreligge 

mange grunner til dette, men det viktige her er det potensialet som ble uttrykket rundt det: 

”Det er klart at en arbeidsgiver, hvis du sitter med to stykker og den ene har tatt en videreutdanning i det 

feltet du søker etter, så skjønner du at vedkommende er spesielt interessert i det området, og i tillegg til 

at vedkommende da har tilegna seg kunnskap på det området, så du står jo mye sterkere for å få jobben” 

(fagskolelærer). 

Én av våre informanter hadde observert en stillingsutlysning tilsiktet ”helsefagarbeider med 

videreutdanning”. Mange arbeidsgivere kjenner heller ikke nok til utdanningen og dens 

innhold, til å utlyse spesifikke stillinger med fagskolekvalifikasjoner. De fleste var enige i at 

denne gruppen er ønsket, og at de kom til å bli enda mer attraktive i arbeidsmarkedet etter 

hvert. På et mer overordnet plan, har det også blitt nevnt at fagskolen kan fungere som et 

trekkplaster til helsefagarbeidsutdanningen på videregående skole. En leder sa eksplisitt at det 

er ”[v]iktig å fremme fagskolen som karrierevei for å gjøre eldreomsorgen mer populær”. 

Med brukeren i fokus 

”Vi vet jo at befolkningen blir eldre og eldre. Det kommer flere og flere demente hele tiden, 

så det er jo en kjempeutfordring på sikt”, sa en leder med skjermet avdeling for demente. 

Flere av lederne vi var i samtale med, påpekte at samhandlingsreformen betyr økt ansvar for 

dem, og dermed økt behov for kompetanse: ”Jeg tror at fagskolen er nødvendig for å 

spesialisere seg, fordi […] det blir de sykeste av de syke som kommer inn, og det gir faglige 

utfordringer”. Det bør merkes at i denne kommunen var det ikke mangel på arbeidskraft, men 

mangel på riktig kompetanse. En annen leder påpekte også at det også blir økt press på 

hjemmetjenesten på grunn av samhandlingsreformens mål om ”å forbygge fremfor å 

reparere”, for igjen å unngå sykehjemskø. Relativt til dette målet var det en fagskolelærer som 

understrekte viktigheten av å skape gode aktiviseringsarenaer for dem som ofte blir betraktet 

som ”vanskelig pasienter”, som urolige og demente og fastslår at: ”Da er hjelpepleiere, 

omsorgsarbeidere med videreutdanning, helt vesentlig altså”. Rehabiliteringstilbudet på 

fagskolen har blitt nevnt som et godt tiltak for å stimulere flere til å bli lenger hjemme. ”Vi 

trenger mer reflekterte praktikere som har fått påfyll, som har fått teoretisk påfyll. Og det at 

de har den praksisen i bunn, det er kjempeviktig. Når du tenker sånn samfunnsøkonomisk så 

tror jeg at det er veldig nyttig”, var det en avdelingsleder på en fagskole som sa. 

En leder påpekte at brukerens helse i hovedsak har vært omsorgstjenestens ansvar, men at 

normen nå skal være at brukeren selv har en mer aktiv rolle. Dette bruker vedkommende som 

en begrunnelse for å videreutdanne på fagskolenivå, fordi man arbeider på en annen måte enn 



 

 24 

tidligere, ut fra andre holdninger enn før. Noe vi har argumentert for over at fagskolen kan 

bidra med. 

Med denne helhetlige kulturforandringen i bakhodet, sammen med et klart fokus på brukeren, 

var det en fagskolelærer som konstaterte at Norge trenger flere helsefagarbeidere som vil være 

nær pasientene. Mange av informantene våre har ytret at samarbeidet mellom bruker og pleier 

har blitt bedre etter at den ansatt har gått på fagskole. For å forene disse felles målene bør den 

enkelte ”som ønsker å være på det nivået […] føle seg verdsatt av sin leder”, sa 

fagskolelæreren. Med dette menes det at man ikke skal undervurdere helsefagarbeidernes 

stilling nettopp for at det er de som er i tett kontakt med brukerne, og som virkelig ”ser” dem. 

Her kommer arbeidsgivers sentrale rolle til uttrykk, i sammenheng med å løfte frem denne 

arbeidsgruppen og dermed gjøre sektoren mer attraktiv. 

4.4. Oppsummering 

I dette kapittelet har vi sett på det potensielle utbyttet fagskolen kan gi den enkelte 

arbeidsgiver. I forhold til den enkelte ansatte viser det seg at det er dem med ressurser og 

forhåndsdefinerte evner som hiver seg ut i fagskoleutdanningen. Gjennom erfaringsbasert 

undervisning og praksisperiode utvikler studenter kunnskaper og ferdigheter, som gjør at man 

utvikler både jobbrelaterte og selvrefererende holdninger ved at man bl.a. blir mer reflektert, 

motivert og engasjert i arbeidet, samt mer bevisst sin egen kompetanse og tryggere i sine 

handlinger. Siden kompetansetiltaket fremmer bl.a. mestringsfølelse, motivasjon og identitet 

til faget, kan det anses som ”renter” som tilbys arbeidstakere som stiller sin kompetanse til 

rådighet. Slik kan fagskolen være både et mål og et middel for å heve og beholde viktig 

kompetanse. 

Arbeidsplassen kan også dra nytte av organisasjonslæring gjennom rutineendring i for 

eksempel praksisperiode, og endre virksomheten på dypere plan på grunn av utfordringene 

med samhandlingsreformen. Samtidig kan det oppstå en smitteeffekt, hvor flere ansatte 

ønsker å høyne sin kompetanse, mens det også kan fungere som omdømmebygging ved å 

tiltrekke seg viktig og riktig kompetanse i form av nye ansatte som rekrutteres til 

arbeidsplassen. Trivsel på arbeidsplassen økes også ved at medarbeiderne er trygge i sine 

arbeidsoppgaver, og at terskelen for å varsle om systemfeil blir lavere ved økt kompetanse. 

Det har også blitt nevnt at fagskolen kan fungere som trekkplaster til sektoren generelt, og at 

det kan senke sykefraværet og minske avgangen fra sektor. Med tanke på samfunnsmessige 



 

 25 

utfordringer, som økt antall eldre, er det et klart behov for spesialkompetanse, noe mange av 

våre informanter mener at fagskolen kan dekke. 

Med så mange potensielle utbytteaspekter som kan oppnås, og med en så positivt holdning til 

fagskolen som en løsning på kompetansemangel, kan man stille spørsmålstegn ved hvorfor 

det ikke er mer utbredt. Hvilke faktorer kan hemme og fremme det at man drar nytte av 

fagskolen som kompetansehevende tiltak? 

5. ANALYSE II: Fagskolens vekstvilkår i arbeidslivet – De fem faktorene 

Med utgangspunkt i observasjonene i kapittel 4, ser det ut til at arbeidsgiver har mye å 

forvente av å sende sine ansatte på fagskolen. Da blir det naturlig å spørre om hva som må til 

for at arbeidsgiver skal få det ønskelige utbyttet av å benytte fagskolen som et 

kompetansehevende tiltak. 

Vi har identifisert fem nøkkelfaktorer som fungerer som betingelser for at fagskolen gir 

arbeidsgiver et optimalt utbytte. Disse nøkkelfaktorene er: 

1. Engasjement og initiativtaking 

2. Lydhørhet 

3. Samarbeid og kommunikasjon 

4. Tilrettelegging 

5. Støtte og motivasjon 

Faktorene bør betraktes som ideelle, da det ofte kan oppstå barrierer som kan svekke dem. I 

tillegg er de uløselig knyttet til hverandre, og bør derfor sees i sammenheng, slik at én eller to 

faktorer ikke automatisk vil utløse et utbytte. Fremstillingen og skillene er kun for 

enkelthetens skyld – i virkeligheten vil skillene kunne være uklare og vanskelig å identifisere 

for aktørene. I neste del vil faktorene, og tilknyttede barrierer, beskrives fortløpende. 

5.1. Engasjement og initiativtaking 

Denne faktoren har vi valgt å identifisere som ”ildsjeler”, da dette er et ord som flere 

informanter har brukt om sin iver etter å fremme fagskolen i arbeidslivet. Én informant gikk 

så langt som å undre seg over hva som vil skje med fagskolen når vedkommende en dag ikke 

lengre er tilstede i kommunen. Det å være en ”ildsjel” i kommunen viser seg blant annet 

gjennom aktiv deltakelse i kommunalt utviklingsarbeid i samarbeid med fagskolen.  

Innflytelse på den politiske agenda, ser også ut til å være viktig, og kan vise seg gjennom 
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deltakelse i politiske fora. En informant uttrykte bekymring over at politikerne i kommunen 

hadde lite innsikt i hva fagskolen kan tilby. At kompetanseansvarlig rådgiver i kommunen 

setter seg inn i hvilken nytteverdi fagskolen kan få for den kommunale tjenesten, ser ut til å 

være en viktig faktor for at fagskolen får en plass som kompetansehevende tiltak i kommunen. 

Flere kommunale rådgivere oppga at de aktivt søkte å opparbeide seg en forståelse og 

kunnskap om fagskolen. 

Et annet premissgivende aspekt for bruk av fagskole er initiativtaking. Fra kommunalt hold 

kan det innebære at kompetanseansvarlig rådgiver presenterer tilbudene for tjenestestedene, 

for å høste interesse og rekruttere ansatte til å ta videreutdanning. Engasjement og 

initiativtaking på tjenestestedsnivå kan komme til syne noe annerledes. Blant annet kan det 

innebære at leder forsøker å ”skape blest” rundt fagskolen, og oppmuntre ansatte i 

videreutdanning til å spre entusiasme og erfaringer på arbeidsplassen. Én leder opplyste om at 

vedkommende ”huket inn” ansatte på videreutdanning. Det å gjøre ansatte bevisste på at 

kompetanseheving er en nødvendighet for å imøtekomme overordnede politiske krav og 

føringer, vil også øke sannsynligheten for at den ansatte selv ønsker å heve sin kompetanse. 

Som nevnt i kapittel 4, kan leders initiativ bestå i å fremsette krav om at ansatte må 

videreutdanne seg. At leder også søker å utvide sin forståelse for fagskolen, samt forsøker å se 

muligheter og potensiell gevinst, fremfor problemer, gir inntrykk av at det eksisterer 

dedikasjon og engasjement. 

Å miste gnisten 

Vi fant ulik grad av synlig engasjement og initiativtaking i kommunene vi undersøkte. Det 

oppleves som en flaskehals når én part er villig, positiv og dedikert, men møter motstand fra 

en annen part. I slike tilfeller kan det skyldes negative holdninger, uvitenhet, eller mangel på 

økonomiske insentiver. En avdelingsleder ved en fagskole uttrykte frustrasjon over å ta ha tatt 

initiativ overfor ledere som utviste motstand og negative holdninger, på tross av fagskolens 

tilretteleggingsvilje. 

Videre har uvitenhet, både på kommunalt plan, politisk plan og virksomhetsplan, betydelig 

innflytelse på grad av engasjement og initiativtaking. Hvorvidt fagskolens potensial blir 

forløst i arbeidslivet, er uløselig knyttet til kunnskap om og forståelse for hvilke implikasjoner 

videreutdanningen kan få for tjenesten i helhet. 
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5.2. Lydhørhet og tilpasningsevne 

Lydhørhet handler om å være observant overfor signaler, og at responsen på disse er i tråd 

med forventningen til den som kommuniserer signalene. Slik det ble oppfattet av flere av våre 

informanter, så handler det om å bli tatt på alvor, slik at en får inntrykk av at det er en klar 

sammenheng mellom det en ønsker og det en får. 

Lydhørhet fra fagskoleplan anses som en svært tungtveiende faktor for hvordan fagskolen 

oppfattes blant ”brukerne”, i denne sammenheng kommunale arbeidsgivere og ledere ved 

tjenestesteder. Fagskolens tilpasningsevne oppfattes som noe særegent, sammenliknet med 

høyere utdanning, og som positivt for fagskolens overlevelsesevne blant andre 

videreutdanningstilbud. Flere informanter oppfattet dessuten forholdet mellom fagskole og 

seg selv nærmest som et kundeforhold, der det ble forventet at fagskolen, i tillegg til å 

kartlegge og justere seg etter arbeidsgivers behov, også skulle drive aktiv markedsføring ut 

mot sine ”kunder”. Flere kommunale rådgivere opplevde at deres ønsker ble hørt av 

fagskolen: ”De er veldig imøtekommende for våre behov. Vi roper om behov, og de rigger i 

stand, og det er vi kjempeglade for”. Videre oppleves det å ha direkte innflytelse på 

fagskoleutviklingen, som en svært tilfredsstillende faktor. Slik var det én kommunal rådgiver 

som beskrev dette: ”Det som er moro hos oss da, er at der har vi en aksje”. 

Størstedelen av informantene mente fagskolens tilpasningsevne var alfa og omega, og en 

nødvendighet for å så vilje og interesse blant kommuner og virksomheter til å satse på og 

benytte seg av tilbudet. Denne tilpasningsevnen kan blant annet vises gjennom fagskolens 

mulighet til å endre og justere fagplaner, slik at de alltid er ”up to date” med kommunens og 

tjenestestedenes krav og behov. Vi ble opplyste om et tilfelle der en kommune meldte inn et 

behov for utdanning, der planen for dette umiddelbart ble utarbeidet for å imøtekomme 

kommunens ønske. Én leder anså i tillegg lydhørhet fra kommunalt hold overfor 

tjenestestedene som ønskelig. Vedkommende trakk frem kommunens interesse i å fange opp 

signaler og lytte til tilbakemeldinger fra virksomhetsplan, på tross av ulikheter i meninger og 

motiver, som svært positivt. 

Å snakke over hodet på folk 

På tross av hovedsakelig positive erfaringer med fagskolens tilpasningsevne, mente én 

kommunal rådgiver at flere tilbud var kommet uten at etterspørselen for dem var til stede. 

Vedkommende mente denne manglende lydhørheten ikke bare viste seg ved at flere tilbud var 

overflødige, men at også det tilbudet som var i tråd med kommunens behov, var for snevert. 
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Da vi spurte den kommunale rådgiveren om det eksisterer et skille mellom private og 

offentlig tilbydere, svarte vedkommende: ”Ja, de private er ikke så lydhøre, de bare ønsker å 

rekruttere studenter for å få nok volum for å få nok penger, mens de offentlige skoleverkene 

er mye mer lydhøre for å høre hva er det vi som organisasjon og kommune har behov for”. 

Det viser seg at den private tilbyderen kommunen hadde forholdt seg til, viste betydelig 

mindre vilje til å lytte til kommunens ønsker, enn den offentlige. 

En annen kommunal rådgiver mente NOKUT som kvalitetssikringsorgan til en viss 

utstrekning forhindret fagskolen fra å bli maksimalt tilpasningsdyktig. Kommunen 

vedkommende var ansatt i, hadde et stort ønske om, og behov for å sende flest mulig ansatte 

på videreutdanning, men dette ble vanskeliggjort på grunn av lange søknadsprosesser om 

godkjenning av fagplaner. Dette fikk også negative konsekvenser for markedsføring og 

rekruttering av ansatte i kommunen til fagskolen. 

5.3. Samarbeid og kommunikasjon 

Lov om fagskoleutdanning (2003) fastholder at fagskolen, som yrkesrettet utdanning, skal 

være direkte knyttet til arbeidslivet, noe som medfører at en tett kontakt mellom de ulike 

partene er essensielt. Vi fant flere ulike former for samarbeid. Én fagskole fortalte om deres 

samarbeid med kommunesektoren og sykehussektoren, hvor de hadde utarbeidet et tverrfaglig 

studieprogram. Her ble det også arrangert regelmessige fagråd med representanter fra 

fagskolen, kommunen, høyskolen, sykehus og studenter. Et annet samarbeid foregikk mellom 

ledere i en fag- og kompetansegruppe, der fokuset var videreutdanningsbehov og 

prioriteringer. 

Én kommunal rådgiver fungerte nærmest som et knutepunkt mellom kommunen, 

tjenestestedene og lederne, og var opptatt av å sørge for en kontinuerlig og forløpende dialog. 

I tillegg hadde kommunen et tett samarbeid med den lokale fagskoletilbyderen, som så ut til å 

være utslagsgivende for at deres behov for kompetanseheving ble dekket. En annen 

kommunal rådgiver anså det faktum at de fikk være med på å si noe om hvordan studieløpet 

skulle gjennomføres, som et stort pluss. Vedkommende deltok aktivt, på vegne av sin 

kommune, i utviklingsarbeid med fylkeskommunen, tilhørende kommuner og flere fagskoler. 

På denne måten ble det sikret at videreutdanningen utviklet seg i tråd med arbeidsgivers 

behov. 
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Knute på tråden: kommunikasjonsvansker og informasjonsmangel 

En gjennomgående tendens blant våre informanter, uavhengig av nivå, er ønsket om et tettere 

samarbeid. For én av lederne vi snakket med, var det ikke tilstrekkelig at kommunikasjonen 

mellom fagskolen og tjenestestedet primært foregikk gjennom studenten, slik det gjorde i 

dette tilfellet. Én annen leder hevdet samarbeidsutfordringene befant seg på systemnivå, og 

påpekte behovet for et formalisert samarbeidsforum. Ansvaret for et systematisk og 

regelmessig partssamarbeid mente vedkommende burde påligge helse- og omsorgsavdelingen 

i kommunen: ”[…] må ta et grep og sørge for at det blir større regelmessighet i det. Fordi at 

når vi møtes så snakker vi samme språk”.  

Fagskolens kontakt med fagmiljøene er en annen viktig kommunikasjonsfaktor. Én leder 

etterlyste større aktivitet fra fagskolen inn mot fagmiljøene, og mente de måtte fremstille seg 

mer attraktivt og aktivt: ”Det holder liksom ikke å få en brosjyre. Den drukner i mengden 

altså!”. En stor del av informantene mente deres mangelfulle kunnskap om fagskolen kunne 

føres tilbake til utilstrekkelige markedsføringsstrategier fra fagskolens side. Én kommunal 

rådgiver mente fagskolen var noe hemmeliggjort, og at mye fagskoleutvikling er 

underkommunisert. Én fagskole informerte om at det ble brukt svært mye midler på 

markedsføring, samtidig som de erkjente at det var få som visste om tilbudet.  

Én kommunal rådgiver mente nivåforskjellene mellom videreutdanninger på fagskole og 

høyskole lett kunne oppfattes feilaktig. Vedkommende fastholdt at videreutdanning på dette 

nivået, på ingen måte burde sidestilles med videreutdanninger på høyskolenivå. Et kriterium 

er derfor at markedsføringen bør være utvetydig og klar i sin fremstilling. Et problem som ble 

påpekt var skillet mellom fagskolepoeng og høyskolepoeng. Vedkommende ment termen 

”fagskolepoeng” innbød til en feilaktig sammenlikning med termen ”studiepoeng”. Som det 

ble uttalt: 

”[D]et er noe helt annet enn studiepoeng, og det må omtales forskjellig og ikke likt. Det er en 

del sånne snubletråder i dette her […], dumt å begynne å sammenlikne det. Det er to vidt 

forskjellige ting. Det blir å lage en kunstig status”. 

En kritisk faktor for at fagskoletilbudene skal bli benyttet er altså markedsføring. At 

fagskolen, i sin rekrutteringsprosess, er opptatt av sin egen fremstilling og målgruppe, er noe 

som anses som svært viktig blant informantene. 
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5.4. Tilrettelegging 

Tilrettelegging handler om å gjøre det enkelt og ukomplisert å ta i bruk fagskoletilbudet. Våre 

funn viser at dette må skje på alle plan, både kommunalt, på tjenestestedet og på fagskolen. 

Selv om videreutdanningen i seg selv i de fleste tilfeller, er gratis, er det å sende ansatte på 

videreutdanning forbundet med økonomiske utfordringer for tjenestestedet. Studieperioden 

krever tilrettelegging slik at studenten både har mulighet til å innfri læringskrav og overholde 

oppmøteplikten de dagene det er undervisning, i tillegg til å kunne gå til anskaffelse av 

læringsmaterialer. Fra leders ståsted synes det å være en nødvendighet at kommunen dekker 

permisjonspenger og vikarinnleie for de dagene den ansatte er borte fra arbeidet. Flere ledere 

oppgav at de var fornøyde med kommunens økonomiske støtte til dette. Slik formulerer én 

leder det: ”Jeg synes det er fint at […] kommune har fokus på dette her, og legger til rette for 

at vi på en måte får tilbake penger ved fravær, at det er sånne økonomiske kompensasjoner 

hele veien”. På kommunalt nivå ser det ut til at det å avsette midler til 

videreutdanningsformål, i dette tilfellet fagskole, er av uvurderlig stor betydning for 

kommunens satsning på området. Flere kommuner hadde også støtteordninger den ansatte 

selv kunne søke støtte fra. For leder medfører en fagskoleutdanning også en del administrative 

utfordringer, som omrokering av vakter og turnustilrettelegging. For den ansattes del, som 

ofte er lavtlønnet i utgangspunktet, er full økonomisk tilrettelegging ofte utslagsgivende for at 

vedkommende velger å ta videreutdanning. I tillegg har arbeidsgivers vilje til å forenkle 

prosessen for den ansatte, stor betydning for rekruttering av ansatte til videreutdanning: ”[…] 

å slippe og tenke og bare hoppe i det” (ansatt). 

Videre setter den allerede nevnte praksisperioden krav til tilrettelegging. Til tross for at 

mange kommuner har mulighet til å innvilge ansatte permisjon med lønn for 

undervisningsdager og eksamensperioder, så er det verre med den lengre praksisperioden. 

Intern praksis blir derfor ofte eneste mulighet. Størstedelen av våre informanter på 

arbeidsgiversiden opplevde å få innfridd sine ønsker om intern praksis for den ansatte. Dette 

innebærer både en tillatelse, og en tilrettelegging fra fagskolesiden, slik at praksisen både blir 

kvalitetssikret, og formålstjenlig i forhold til den ansattes forventede læringsutbytte. I tillegg 

kreves det at den ansatte blir fullstendig fritatt fra daglige arbeidsoppgaver og rutiner. 

Til sist var det å legge til rette for at ansatte, etter endt utdanning, kan dele kunnskap og 

erfaringer med andre ansatte, noe én leder trakk frem som forutsetning for at avdelingen skal 

dra mest mulig nytte av at ansatte tar fagskoleutdanning. Dette kan føres tilbake til avsnittet 
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om kompetansestyring i kapittel 4, som handler om organisasjonens evne til å nyttiggjøre seg 

av tilgjengelig kompetanse. Denne ”smitteeffekten” mente vedkommende i tillegg kunne være 

med på å ”ufarliggjøre” studiet, og således vekke interesse til å søke blant ansatte. 

Tungt og innviklet? – Utfordrende tilrettelegging 

Mangel på kommunale økonomiske støtteordninger og rutiner gjør det utfordrende for 

tjenestestedene å benytte fagskoletilbudet. Det samme kan sies om manglende mulighet for 

intern praksistilrettelegging. Én leder anså det som ønskelig og foretrukket å sende den 

ansatte ut på praksis, men at en tilrettelegging for dette ville være fryktelig vanskelig å 

administrere. I tillegg opplyste én fagskole om at det å tilrettelegge for intern praksis, også 

medfører betydelige utfordringer med hensyn til kvalitetssikring og oppfølgning. 

Flere ledere oppga også utfordringer relatert til utilstrekkelig bemanning, som årsak til at de 

hadde begrensede muligheter til å sende flere ansatte på videreutdanning samtidig, og således 

kunne overlappe. Én kommunal rådgiver beskrev denne problematikken slik: ”Tilrettelegging 

for én er greit, men tilrettelegging for to på en avdeling med 20 ansatte, det er vanskeligere”. 

Videre avhenger tilretteleggingsproblematikken ofte av hvilken kompetanse de ansatte 

innehar i avdelingen i helhet. Det kan være enklere å tilpasse turnus hvis den generelle 

kompetansebeholdningen i avdelingen er høy. 

Krav i ansettelsesforholdet kan også sette begrensninger på hvilken utstrekning den ansatte er 

kvalifisert til å motta full økonomisk kompensasjon. Én kommune praktiserte et generelt krav 

om to års fast ansettelse, for at den ansatte skulle være kvalifisert for støtte. Én annen 

kommune satte et krav om formell grunnutdanning for at den ansatte skulle få innvilget sin 

søknad om videreutdanning, og ønsket ikke å tilrettelegge for at ufaglærte kunne ta 

videreutdanning på fagskole. Denne formelle praksisen stod i ett tilfelle stikk i strid med den 

faktiske situasjonen, da det viste seg at én ufaglært ansatt ved et tjenestested i samme 

kommune, også var student ved fagskolen. Vedkommende ble ansett som en svært 

ressurssterk kandidat, og fullt kvalifisert på grunnlag av realkompetansevurdering både fra 

fagskolens side og lederens side. 

Én kommunal rådgiver opplyste om at mangelfulle og slette kompetanseplaner på 

tjenestestedet kunne legges som grunnlag for at kommunen avslo søknader om 

videreutdanning fra ansatte. At tilfeldigheten rår med tanke på hvilke ansatte som skal 

videreutdannes, og hvorfor, svekker også sannsynligheten for at det kan bli tilrettelagt for de 

ansatte som er svært motivert for å ta videreutdanning. 
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5.5. Støtte og motivasjon 

Den ansattes egen motivasjon og innsats er utvilsomt grunnleggende for at utdanningen skal 

påbegynnes og gjennomføres. Dette er uløselig knyttet til i hvilken grad de ser det nødvendig 

å begi seg ut på en slik utdanning, og at de forstår hvilke konsekvenser det kan få for videre 

arbeid. ”Du må jo ha lyst, og å se nytten av det”, var det en fagskolestudent som sa. I tillegg 

trenger mange ansatte å bli oppfordret i forkant og støttet og oppmuntret underveis. Det å begi 

seg ut på en videreutdanning, der læringskurven ofte er bratt og arbeidsmengden stor, kan for 

mange ansatte oppleves som demotiverende og utfordrende. Mange ansatte har i tillegg vært i 

samme arbeid over lengre tid, ofte ti- og tyvetalls år, slik at det å gå tilbake til ”skolebenken” 

krever desto mer overskudd, vilje og innsats. Flere ledere opplyste om at de var svært bevisste 

på disse aspektene. At den ansatte ble ”preppet” i forkant av utdanningen, i form av 

bevisstgjøring av egne evner og muligheter, ble ansett av flere som nødvendig for at den 

ansatte både ville begynne på og fullføre en slik utdanning. Én leder var særlig opptatt av å 

kontinuerlig støtte og motivere den ansatte i videreutdanning, og vise interesse for hva den 

ansatte foretok seg i utdanningsløpet: 

”Jeg vil anbefale dere sterkt, ikke gi opp nå. Men prøv å kom dere over den kneika. Og det har 

de greid. Så det er viktig. […] Så jeg tror det er viktig å gi dem respons på det de gjør, og høre 

hvordan det går”. 

Dersom den ansatte blir forespeilet avansement i form av utvidede arbeidsoppgaver, og -

områder, samt muligheten for stillingsforøkelse og/eller lønnsøkning, kan dette være sterke 

insentiver for den ansatte til å ønske og heve sin kompetanse. Dette var det én fagskolelærer 

som påpekte. Vedkommende fortalte at flere studenter som tok fagskoleutdanning nettopp for 

å øke muligheten for stillingsforøkelse. At det på forhånd blir redegjort for hvilken relevans 

en fagskoleutdanning kan få for videre arbeidsoppgaver, slik at det er en klar sammenheng 

mellom før og etter utdanning, kan være en viktig motivasjonsfaktor for den ansatte. En leder 

uttrykte det slik:”[…] og da ser det ut til å trigge at flere får lyst til å stikke nesa fram”. 

Det tidligere omtalte begrepet ”ildsjel”, kan brukes om rådgivere i kommunen som aktivt går 

ut og støtter og motiverer ledere til å initiere en rekrutteringsprosess blant sine ansatte, og 

oppfordrer dem, gjennom sine strategiplaner, til å gjennomføre grundige vurderinger for 

hvilke ansatte som kan dra nytte av en slik utdanning. Én kommunal rådgiver var særlig 

bevisst på å ”være ute i feltet”, ved å ha daglig kontakt med lederne, noe flere ledere i samme 

kommune kunne bekrefte. At også leder, på forhånd, ser utdanningens relevans, er vesentlig 

for deres motivasjon og vilje til å benytte seg av tilbudet. Én leder vi snakket med opplyste at 
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de konsekvent valgte å satse på de kompetanseutviklingstiltakene som, mest sannsynlig, ville 

gi en avkastning.  

Fagskolen vilje til å motivere og støtte den ansatte underveis i løpet, ser også ut til å ha en 

utslagsgivende effekt på hvorvidt den ansatte mestrer studiet. Det innebærer regelmessige 

samtaler med ledere, løpende telefonkorrespondanse med den ansatte i praksis, samt 

praksisbesøk. I tillegg kan fagskolens umiddelbare nærhet og lokal forankring medføre større 

motivasjon for den ansatte som skal videreutdanne seg.  

Hvordan mister man motivasjonen? 

Uvitenhet, både på kommune-, virksomhets-, og ansattes nivå, kan svekke motivasjonen til å 

ta i bruk fagskoletilbudet. Dersom ikke rådgiver i kommunen eller leder ved tjenestestedet er 

klare over i hvilken grad fagskolen er villig til å være fleksibel med hensyn til gjennomføring, 

kan dette føre til begrenset motivasjon til å benytte seg av tilbudet. På ansattes nivå kan 

uvitenhet om arbeidsmengde og tidskrav, medføre ”sjokk” underveis, som igjen kan svekke 

motivasjon til å fortsette, og i verste fall føre til frafall. 

Videre kan korte søknadsfrister, fra godkjenning av studieplan er blitt innvilget, til at ansatte 

skal rekrutteres, virke demotiverende, både for engasjerte rådgivere i kommunen, og for 

ledere som skal planlegge kompetanseheving blant sine ansatte. Én rådgiver i kommunen 

uttrykte frustrasjon over lang ventetid på NOKUT-godkjenning av utdanningstilbud, noe som 

medførte betydelige utfordringer med hensyn til rekruttering av ansatte til å ta utdanningen. 

På ledernivå kan det å måtte ”kaste seg rundt”, uten å få tid til å tenke igjennom 

konsekvenser, gi liten, eller i verste fall, ingen motivasjon til å benytte seg av tilbudet: ”Det 

som alltid er litt sånn kjepphest, er at vi alltid får så korte frister […] litt sånn unødvendige 

greier, som på en måte kan drepe litt lysten rett og slett”. 

Ansattes familiesituasjon og lengre avstand til lærestedet, kan pekes ut som mulige årsaker til 

vedkommes manglende interesse og motivasjon til å begi seg ut på en videreutdanning. I 

tillegg kan mangel på tilstrekkelig oppmuntring også være en hemmer. Dog er ikke 

oppmuntring i seg selv nødvendigvis en grunn til at en ansatt begynner på fagskolen. Én leder 

beskrev hvordan vedkommende aktivt hadde gått til verks å oppmuntre og oppfordre flere 

ansatte til å ta videreutdanning, men likevel ble møtt med laber interesse. 
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Manglende oppfølgning fra fagskolen er et annet hemmende aspekt. Én leder, hvis 

arbeidsplass hadde fungert som praksisplass for fagskolestudenter, hadde blitt oppmerksom på 

at disse studentene følte seg overlatt til seg selv under praksisoppholdet. 

Flere informanter oppgav mangel på formell tittel som ødeleggende for motivasjon og 

interesse. Dette kan føre til vanskeligheter med plassering i lønnssystemer grunnet manglende 

automatikk i lønnsøkning for fagskoleutdannede, samt gi grunnlag for misnøye hos ansatte 

som, ved å sammenlikne seg selv med andre grupper som er i videreutdanning, for eksempel 

sykepleiere, kan oppleve seg lite verdsatt. Én fagskolestudent beskrev hvordan vedkommende 

nærmest måtte ”kjempe” for å få høynet lønnen sin etter endt videreutdanning, og i tillegg 

følte seg lite verdsatt på tross av sitt engasjement og vilje til å heve sin egen kompetanse. 

6. Hva skjer når nøkkelfaktorene ikke er tilstrekkelig til stede hos 

aktørene? 

Nøkkelfaktorene som beskrevet ovenfor har vi sett fungerer som betingelser for grad av 

samspill og samstemthet mellom aktørene, om fagskolen som kompetansehevende tiltak. Et 

optimalt utbytte av fagskolen fordrer at alle aktørene er bevisste på disse betingelsene, og sine 

roller i samspillet. Fagskolen, som arbeidsgivers verktøy til å heve kompetansen blant sine 

ansatte, spiller følgelig en særs viktig rolle. I vår undersøkelse ble vi opplyst av en rådgiver 

om hvordan de hadde opplevd at samtlige betingelser var fraværende hos fagskoleaktøren. 

Kommunen vedkommende var ansatt i satset tungt på kompetanseheving av ansatte gjennom 

videreutdanningstilbud, men valgte bevisst å satse på andre tilbud enn det fagskolen kunne 

tilby. I dette tilfellet var alle fem faktorer til stede hos både kommunen og ledere ved 

tjenestestedene. Kommunen utviste høy grad av initiativ og engasjement, der det aktivt ble 

etterlyst lokale fagskoletilbud. I et forsøk på samarbeid med potensielle tilbydere, ble dette 

forsøket møtt med avslag. En potensiell tilbyder besluttet ikke å satse på å bli en videregående 

skole med et fagskoletilbud, grunnet den arbeidskrevende prosessen med å få fagplanen 

godkjent i NOKUT. En annen ønsket kun å fokusere på sitt eget fagskoletilbud i en spesifikk 

kommune, og ønsket heller ikke å revidere den nylig godkjente fagplanen sin, slik at den ble 

tilpasset kommunen i dette tilfellets ønske. Slikt sett ble samarbeid forhindret. Ei heller ble 

ønsket om å få et lokalt tilpasset utdanningstilbud innfridd, noe som skyldes mangel på 

lydhørhet og vilje til tilrettelegging. Rådgiveren pekte på kravet om praksis som en særlig stor 

utfordring for arbeidsgivere, hvis ansatte forventer hel eller delvis lønnet permisjon. Dette var 

det ingen arbeidsgivere i kommunen som hadde anledning til. 
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I stedet ble det besluttet, i samarbeid med andre kommuner, å sette opp videreutdanninger, 

felles for høyskoleutdannet personell og personell med videregående skoles utdanning, der 

ansatte med videregående skoles bakgrunn ble tatt opp ut fra realkompetansevurdering. Disse 

videreutdanningene er i høy grad skreddersydde til kommunens behov, og undervisningen 

foregår lokalt på arbeidsplassen, samt at det mottas finansiell støtte. Dette var som følger av 

godt samarbeid og klar kommunikasjon. I tillegg har rådgiveren sterk innflytelse på 

utdanningens program og gjennomføring, blant annet ved at vedkommende får anledning til 

selv å velge ut forelesere. Vedkommende var en ”ildsjel” i ordets rette forstand, og hadde en 

nøkkelrolle i samspillet. 

Dette tilfellet illustrerer et optimalt samspill mellom aktørene, der alle fem faktorer er til stede 

hos alle parter. Vedkommende anså samspillet mellom kommunen og den 

kompetansehevende leverandør som optimalt, og var derfor ikke villig til å gi avkall på et 

slikt velfungerende system. På samme tid kan det diskuteres hvorvidt dette var negativt for 

fagskolen, som ikke ble brukt som kompetansehevende tiltak. 

7. Oppsummering og refleksjon: hva har vi kommet frem til? 

Funnene som er presentert i det første kapittelet har henholdsvis beskrevet utbyttet til 

arbeidsgiver ut fra positive endringer på individ-, organisasjons- og sektornivå, som følger av 

fagskoleutdanning. I kapittelet etter ble det presentert fem faktorer som fremmer fagskolens 

nytteverdi for arbeidsgiver. Disse er sett i sammenheng med potensielle barrierer som kan 

hemme utbyttet. Nedenfor følger en diskusjon der utbyttet er knyttet opp mot betingelsene, og 

sett i relasjon til arbeidsgivers rolle, og partsamarbeidet generelt. Denne vil munne ut i en 

konklusjon og anbefalinger som utvalget kan legge til grunn i sitt videre arbeid med 

fagskolen. På tross av at denne rapporten har fokus på fagskoleutdanninger i helsefag og 

helse- og omsorgssektoren, mener vi resultatet kan ha overføringsverdi til oppvekstfagene, 

dersom de tolkes generelt. Dette gjelder da spesielt betingelsene, slik de er presentert i de fem 

faktorene. 

I vår problemstilling har arbeidsgiver hovedrollen. Arbeidsgiver er, som sentral aktør, 

underlagt overordnede føringer og målsettinger for å håndtere fremtidens kompetansebehov 

som følger av ”eldrebølgen”, og betydelige endringer forbundet med samhandlingsreformen. 

Arbeidsgivers utbytte har vi sett på som resultatet av at vedkommende tar i bruk fagskolen 

som kompetansehevende tiltak. Dette utbyttet bunner først og fremst i utvidet kompetanse hos 

den ansatte, gjennom endrede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. Samtidig kan, 
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som nevnt i kapittel 2, ikke denne kompetansen betraktes som noe organisasjonen eier. Den 

enkelte ansattes utbytte av utdanningen blir til arbeidsgivers utbytte gjennom arbeidsavtalen. I 

forvaltningsøyemed er derfor ansattes kompetanse noe arbeidsgiver disponerer og har ansvar 

for. I hvilken grad arbeidsgiver skjøtter sitt ansvar for å forvalte denne kompetansen på en 

optimal måte, og investerer i sine ansattes kompetanse, har derfor betydning for størrelsen av 

kompetanseutbyttet. 

Funnene har videre vist at det er et partssamarbeid mellom flere aktører. Vi har valgt å 

fokusere på kommunen, tjenestesteder og tilknyttede ledere, ansatte og fagskolen. Vi har sett 

hvordan engasjement og initiativ hos én aktør kan bidra til å utløse samarbeid og motivasjon 

hos en annen, og at dette forutsetter klar og utvetydig kommunikasjon og lydhørhet. Samtidig 

har det kommet til syne barrierer som kan oppstå mellom de ulike partene, som har rot i 

mangel på én eller flere av nøkkelfaktorene. 

Når det gjelder faktor 5 - støtte og motivasjon, kan en stille seg spørsmålet om ikke en 

kommunes manglende vilje til å støtte ufaglærte ansatte i å ta en videreutdanning, kan 

utelukke potensielt gode fagskolekandidater. En kommunal rådgiver understrekte hvor lite 

logisk det høres ut å bli titulert som ”ufaglært med videreutdanning”. Vedkommende var 

derfor lite villig til å godkjenne ufaglærte fagskolekandidater. Med utgangspunkt i Linda Lais 

(2004) forståelse av evner og holdninger, kan det synes feil å avskjære en evnerik og motivert 

ansatt med betydelige mentale ressurser fra å ta videreutdanning, kun på grunnlag av 

vedkommende sin status som ”ufaglært”. Videre kan organisasjonen potensielt gå glipp av 

dobbelkretslæring og således organisasjonsendring, som nevnt i kapittel 3, dersom den ansatte 

i tillegg er villig til å endre verdiene som ligger til grunn for sine handlinger. Det interessante 

i akkurat denne kommunen, var at vi var i samtale med en ufaglært som gikk på fagskolen, og 

hvis leder var meget fornøyd med vedkommende sine prestasjoner. Det kan stilles spørsmål 

ved hvorvidt slike vurderinger og holdninger kan være negativt for fagskolens rekruttering, og 

dermed arbeidsgivers potensielle utbytte? Samtidig er det viktig å understreke at 

videreutdanning, per definisjon, skal bygge på grunnutdanning. Dette er en diskusjon som kan 

være relevant både i sammenheng med fagskolens posisjonering som utdanningstilbud, og for 

hva som regnes som egnethet for en slik utdanning. 

Slik det fremgår av kapittel 5. setter en fagskoleutdanning betydelig preg på den ansatte, slik 

at vedkommende blir tryggere, mer reflektert, engasjert og positiv til arbeidet sitt. Dette 

forutsetter nye holdninger hos leder overfor den ansatte. I tillegg til å støtte den ansatte i 
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prosessen med å tilegne seg ny kompetanse, kan det å oppmuntre og tilrettelegge for at 

vedkommende får ta i bruk den nye kompetansen i arbeidet sitt, i neste omgang gagne 

tjenestestedet. Tilrettelegging for endringsarbeid på egen arbeidsplass i praksisperioden ble 

ansett som særlig nyttig for tjenestestedet. Dette bringer opp viktigheten av at virksomheten 

legger til rette for at kunnskapen kan deles. Dette kan for eksempel skje ved at ansatte blir gitt 

rom til å ytre seg om, og bedre rutiner og arbeidsoppgaver. Omvendt kan den nye 

kompetansens nytteverdi hemmes, dersom den blir ”glemt” ved endt studium. I kapittel 5 ble 

det nevnt hvordan muligheten for stillingsforøkelse og utvidet ansvarsområde kan fungere 

motiverende for den ansatte. Da kan en tenke seg at ansatte blir lite motiverte til å ta den nye 

kompetansen i bruk, dersom ikke slike forventninger blir innfridd. 

Økonomisk tilrettelegging fra kommunen markerte seg som en viktig forutsetning for at en 

ansatt kan ta fagskoleutdanning. At midlene befinner seg på kommunalt nivå under 

kompetanseansvarlig rådgivers ansvar, og kun utløses ved søknad fra tjenestestedet på 

bakgrunn av deres kompetanseplan, kan være et eksempel på en velfungerende økonomisk 

tilrettelegging. 

I kommunikasjonsøyemed synes det å være en ”hemmer” dersom samarbeidspartnerne 

mangler en formell møteplass. Dette kan bidra til uregelmessig og usystematisk 

kommunikasjon, og hemme effektiviteten i prosessen. Videre er fagskolens aktive 

kommunikasjon og markedsføring ut til kommunen, tjenestesteder og ansatte essensiell for at 

disse aktørene skal få kjennskap til utdanningens potensial og muligheter. Som vi så i kapittel 

4, så var fagskolens markedsføring som en karrierevei for personer med videregående skoles 

bakgrunn, ansett som en mulighet til å gjøre omsorgssektoren til en mer attraktiv arbeidsplass. 

Slik kunne fagskolen fungere som trekkplaster for rekruttering. Våre funn tilsier likevel at 

dette er avhengig av at markedsføringen er aktiv, utfyllende og utvetydig. Flere informanter 

har påpekt at de blir forvirret om hva en videreutdanning ved fagskolen vil si, da spesielt hva 

utdanningen er sammenliknet med andre videreutdanninger. Både kommunen som 

arbeidsgiver, leder på tjenestenivå, og den ansatte har derfor behov for kunnskap om hva 

utdanningen er, hva slags kompetansenivå den befinner seg på, og hvilke fremtidige 

muligheter en slik kompetanse gir. Fagskolens markedsføring og omdømmebygging er 

således essensielle faktorer. 

Vi har også sett hvordan lydhørhet, i sammenheng med tilpasningsevne, oppfattes som alfa og 

omega for partsamarbeidet, og for at fagskolens tilbud skal bli benyttet av arbeidsgiver. Dette 
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gjelder spesielt fagskolen da arbeidsgiver ser ut til å forvente å få studieløpet tilrettelagt, og 

utdanningen nært sagt skreddersydd til deres behov. At fagskolen lytter til arbeidsgivers 

behov, og tilpasser seg etter dette, kan derfor sies og være en kjerne i godt samarbeid. 

Samtidig kan det hevdes at fleksibilitet, overfor de respektive kommunene, og vilje til å føye 

seg etter innspill og signaler som kommer fra dette holdet, også vil legge ytterligere press på 

fagskolens krav til kvalitetssikring og standardisering. Som nevnt innledningsvis er fagskolen 

underlagt NOKUT sitt kvalitetssikringssystem. En NOKUT-godkjenning fordrer at 

utdanningsplanene til en bestemt grad retter seg etter standarder.  Et spørsmål som er verdt å 

stille er hvorvidt slike kvalitetssikringskrav er egnet til å legge bånd på muligheten for 

fleksibilitet og unik tilpasning. Slik tendensen er i våre funn, ser det ut som arbeidsgiver 

premierer nettopp denne tilpasningsevnen og fleksibiliteten som de lokale fagskolene utviser. 

Skal fagskole-utdanningen være standardisert, eller skal den være unikt tilpasset arbeidsgivers 

behov? 

Et interessant funn er arbeidsgivers betraktning av seg selv som ”kunde” av fagskolen, og den 

forventningen om at fagskolen som tjenesteyter, retter seg etter dem. Dette synliggjør igjen 

viktigheten av fagskolens evne til å tilrettelegge og å være lydhør. Videre gir det en sterk 

grunn til å hevde at arbeidsgiver virkelig har en nøkkelrolle i fagskolesamarbeidet, både som 

mottaker av fagskoletjeneste, men også som ansvarlig for prosessen. Dette gir grunnlag for 

refleksjoner rundt fagskolens rolle i arbeidslivet, som er spesielt relevant med hensyn til 

tilrettelegging av praksis. Fra arbeidsgivers ståsted fremkom praksis på egen arbeidsplass 

jevnt over som mest ønskelig, både fordi det var svært nyttig for tjenestestedet, og fordi 

arbeidsgiver slapp den økonomiske byrden som er forbundet med helt eller delvis å ”miste” 

den ansatte i en lengre periode. Man kan spørre seg hvem fagskolen egentlig er til for? Som 

yrkesrettet utdanning hviler fagskolen på den forutsetning at det kan settes likhetstegn mellom 

utdanningen og arbeidslivets behov. Arbeidslivets behov er i stor grad arbeidsgivers behov. 

Både Fagskoleloven (2003) og Stortingsmelding 13 (2011 – 2012) ”Utdanning for velferd – 

Samspill i praksis” forutsetter at fagskolen etterstreber en særlig nær kontakt med arbeidslivet, 

og således med arbeidsgiver. 

Rent konkluderende er arbeidsgivers utbytte et produkt av samspillet mellom flere aktører, i 

vår sammenheng handlet det om kommune, ledere på tjenestesteder, ansatt og fagskolen. 

Utbyttets ”størrelse” er avhengig av at betingelsene, som representert i de fem faktorene, er 
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mer eller mindre til stede hos alle parter. Sammenhengen mellom partene, deres roller i 

samspillet og betingelsene for at samspillet skal fungere, kan oppsummeres i figur 2.0.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.0 

 

8. Forslag til tiltak og videre forskning 

Gjennom å se på hva som kan hemme og fremme arbeidsgivers utbytte, har vi avdekket et 

forbedringspotensial, og fremmer følgende forslag til tiltak og ettertanke: 

 Formidle og markedsføre: Fagskolen har potensial til å gjøre arbeidsgiver 

oppmerksom på mulighetene en fagskoleutdanning kan gi. Dette innebærer både å 

bevisstgjøre arbeidsgiver om kvaliteten ved utdanningen, i tillegg muligheten for 

fleksible løsninger. Ved at fagskolen på landsbasis blir tildelt midler til bruk i 

markedskampanjer, kan dette bidra til å gjøre fagskolen mer kjent blant arbeidsgivere. 

 Danne formaliserte fora: Man bør utvikle arenaer for kommunikasjon og samarbeid, 

innad i kommunen, hvor aktørene møtes hyppig og har en løpende dialog. Her må det 

bestemmes hvem som skal ta initiativet til dette. Vi mener at fagskolene bør spille en 

sentral rolle ved initiativtaking, både lokalt og på landsbasis. Ved i større grad å samle 

de ulike aktørene til for eksempel ”Den nasjonale konferanse om fagskoleutdanning i 

helse- og oppvekstfag”, kan man dele erfaringer og utføre ”workshops” for utvikling 

av tilbud, og lignende. 

                                                        
1 Gjennom undersøkelsen har vi bemerket oss at NOKUT kan ha en rolle i dette samspillet, men dette er ikke noe vi har grunnlag 
for å uttale oss om på bakgrunn av våre funn. Dette forklarer spørsmålstegnet i figuren. 
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 Gjøre det enkelt: Arbeidsgiver er avhengig av tilrettelegging. Det bør eksistere klare 

retningslinjer for hvordan prosess og støtteordninger bør foregå, for eksempel hvordan 

arbeidsgiver økonomisk kan dekke permisjon med lønn. I tillegg bør det være tett 

kontakt mellom leder på tjenestested og fagskolen om blant annet praksisperiode for 

den enkelte ansatt, og for eksempel ta en skjønnsvurdering om hvorvidt den vil finne 

sted på intern eller ekstern arbeidsplass. Et annet middel for å forenkle prosessen for 

arbeidsgiver, vil være gjennom ytterligere formalisering av fagskoleutdanningen, da 

spesielt med tanke på tittel etter endt utdanning. 
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VEDLEGG I: Problemstillinger til mandat for prosjektoppgave 

(Prosjektforum) ble behandlet i utvalget under sak 42/12 den 

7. november 2012 

 

Om fagskoleutdanning 
Jfr. Fagskolelovens formålsparagraf og mandatet for NUFHO.  

Formål: 
Hittil er det blitt forsket svært lite på fagskoleutdanning.  Interessen og oppmerksomheten 

rundt fagskolesektoren er økende, og NUFHO ønsker å innhente kunnskap om 

fagskoleutdanning innen fagfelt helse for å styrke kunnskapssituasjonen og utvikle gode 

strategier på området.  

Tema: 

Fagskoleutdanning som kompetansehevende tiltak i helse- og 

omsorgstjenestene. 

Aktuelle problemstillinger: 

 I hvilken grad er fagskoleutdanning kjent for arbeidslivet (arbeidsgivere og 

medarbeidere)?  

 På hvilke fagområder i helse- og omsorgstjenestene har satsingen på 

fagskoleutdanning gitt gode resultater?  

 Er utdanningenes innhold og gjennomføring godt tilpasset arbeidslivets behov?  

 I hvilken grad har fagskoletilbudet en faglig bredde som dekker helse- og 

omsorgstjenestenes ulike behov?  

 Hvilke hindringer opplever arbeidslivet (arbeidsgiversiden) som ønsker å rekruttere 

fagskoleutdannede?  

 Hvilke hindringer opplever søkere som ønsker å ta fagskoleutdanning? 

 Hvordan kan myndighetene og partene i arbeidslivet øke interessen for 

fagskoleutdanning i arbeidslivet?  

Det vises for øvrig til faktaark utarbeidet av Helsedirektoratet. 
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VEDLEGG II: INTERVJUGUIDE – Kommune 

 

Problemstilling: 

Hvilket utbytte har arbeidsgiver av fagskole som videreutdanningstilbud, i helse- og 

omsorgssektoren? -En kvalitativ undersøkelse på kommunalt nivå og virksomhetsnivå. 

Strategi: 

1. Kan du fortelle litt om din posisjon i kommunen  
- (forhold til videreutdanning? arbeidsoppgaver)? 

2. I korte trekk, kan du fortelle generelt om [kommunens] strategiplan i forhold til helse- 

og omsorgssektoren (eldreomsorg)? 

3. Hvor kommer fagskolen inn i denne strategiplanen?  
- (Som verktøy: kompetansehevende tiltak, bemanning, kvalitet i tjenestene osv..) 

 

Behov: 

4. Hvordan kartlegges og kommuniseres behov (for at ansatte videreutdannes)? 

- Hvordan rekrutterer man ansatte til videreutdanning, for å møte disse behovene? 

- Lyses det ut stillinger som krever fagskolenivå? (Hvordan kan dette eventuelt ha 

en innvirkning på utbredelse av fagskole) 

- Prioritering av fagskole ift. andre videreutdanninger? Hvorfor fagskole? 

- Hvordan tilrettelegger kommunen for ansatte som vil ta fagskoleutdanning? 

(finansiering/permisjon) 

- Initiativtaking (ansatte eller arbeidsgiveren?) 

 

Erfaringer med fagskolen: 

5. Hvilke erfaringer har du/dere så langt med fagskolen? 

- Er de ansatte/studentene/arbeidsgiverne fornøyde? 

6. Møter fagskolen arbeidslivets behov?  

- Hvordan vet du det? Hvordan kommuniseres det? Hvem avgjør egentlig dette? 

7. Har du/dere opplevd noen utfordringer i forbindelse med fagskoleutdanning? (søknad 

om bevilgede midler, permisjonsordninger, osv) 

 

Avslutning: 

8. Hvem er egentlig fagskolen for? 

9. Annen informasjon 

- Hvor studere de fleste studentene? 

- Hvilke institusjoner kommer de fleste studentene fra? (arbeidsgiver) 

- Finnes det statistikk på om ansatte som har tatt videreutdanning, blir i lenger i 

jobben? 

10. Andre informanter (arbeidsplasser?!) 
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VEDLEGG III: INTERVJUGUIDE – Tjenestested 

Husk å stille direkte og åpne spørsmål og informer om anonymitet 

Problemstillingen: Hvilket utbytte kan arbeidsgiver ha av fagskole som videreutdanningstilbud, i 

helse- og omsorgsektoren? - En kvalitativ undersøkelse på kommunalt nivå og virksomhetsnivå. 

Kjennskap til fagskole: 

1. Hvilke type omsorgstjenester tilbyr dette tjenestestedet? 

2. Hva slags kjennskap har du til fagskoleutdanning? (vet du hva det innebærer?) 

3. Har dere en strategiplan for kompetanseutvikling? 

4. Hvor kommer videreutdanning og fagskole inn her? 

Behov: 

5. Hvordan kartlegger dere behov for kompetanseheving av ansatte – fagskole? 

6. Hvordan kommuniseres behovene til dette tjenestestedet? Samarbeider dere med 

kommunen? (tett kontakt?) 

7. Dersom fagskole – hvorfor/hvorfor ikke? 

8. Hvor kommer initiativet fra? Ville du anbefalt en ansatt (f.eks en hjelpepleier) å ta 

fagskoleutdanning? Hvorfor? 

9. Hvordan kan fagskolen dekke behovet på denne arbeidsplassen?  

10. Hvilke arbeidsoppgaver kan en som har gått på fagskole gjennomføre, fremfor en som 

ikke har gått på fagskole? 

11. Utlyses det spesielle stillinger der det er behov for fagskolekompetanse? Hvordan? 

12. Samsvarer tilbud med etterspørsel? 

Utfordringer: 

13. Er det noen utfordringer relatert til det å videreutdanne ansatte på fagskole? 

14. I forhold til kompetansehevende tiltak, hvordan prioriteres fagskole her? Finnes det noen 

bedre alternativer/noe dere har bedre erfaring med å ta i bruk? 

15. Hvordan fungerer deres praksisordning? Praksisplass på eget sted, eller sender dem ut? Er 

dette bra eller dårlig, etter din erfaring? Finansiering? (Kan praksiskravet være et hinder? 

Hvorfor?) 

16. Hvordan synes du fagskolen fungerer, i forhold til andre videreutdanninger, f.eks. sykepleieres 

(ettårige) utdanning? 

Avslutningsvis: 

Med tanke på fremtidens utfordringer relatert til eldreomsorg, kan fagskolen være en løsning? (behov 

for å sikre god kvalitet i tjenestenekompliserte sykdomsbilder/ ”eldrebølgen”/ rekrutteringsmangel 

osv). 
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VEDLEGG IV: INTERVJUGUIDE – Avvikende case 

HUSK: Anonymitet og nøytralitet 

INNLEDE MED INFORMASJON OM HVEM VI ER OG MANDATET VÅRT. 

Innledning:  

1. Hva er din posisjon/stilling innen videreutdanning i [Kommune]?  

2. Hvordan arbeider du i forhold til videreutdanning av ansatte i kommunen? 

3. Hva slags erfaring har dere med fagskole?  

 

Behov: 

4. Hvordan kartlegges behov for videreutdanning i kommunen?  

5. Hvem har ansvaret for behovskartlegginger? 

6. Finnes det tjenestesteder i kommunen som etterspør fagskoleutdanning? 

 

Prioritering:  

7. Hvordan prioriteres de ulike videreutdanningstilbudene? 

8. Hva er årsaken til at fagskolen ikke prioriteres/satses på?  

9. Hva er utfordringene med fagskoleutdanning? For kommunen (arbeidsgiver)/den 

enkelte tjenesteplass?  

10. På hvilke vilkår bevilges midler til videreutdanning? Øremerking? 

11. Hvordan kom dere frem til beslutningen om å opprette andre videreutdanninger? 

12. Hvilke typer videreutdanninger har dere opprettet/utarbeidet? 

 

Fagskolens fremtid 

13. Hva mangler ved fagskolen for at det skal være et optimalt tilbud?  

14. Ville en tilrettelegging fra fagskolens side, mht. praksiskravet (f.eks praksis på egen 

arbeidsplass) gjøre det lettere å ta i bruk dette videreutdanningstilbudet?  

15. Fra politisk hold (st. meld. 13) anses fagskolen som en potensiell løsning på 

fremtidens kompetansebehov og utfordringer som følger av et økende antall eldre - 

samtidig som det er uavklart om det eksisterer et faktisk behov for denne utdanningen 

– hva tenker du om dette?  
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VEDLEGG V: INTERVJUGUIDE – Fokusgruppe 

Innledning: 

Alle presenterer seg selv med navn og hvem de er i forhold til fagskolen. Vi presenterer oss 

selv, hvem vi jobber for og vårt mandat. Vi informerer om prosjektet, frivillig deltakelse og 

anonymitet. Vi er interessert i alle sider av saken, og hva som fungerer samt hva som ikke 

fungerer. 

Intervjuet:  

1. Erfaringer  

Introspørsmål: Hvordan syns dere fagskolen fungerer?  

Hvordan fungerer praksisordningen 

2. Behov 

Hvordan kommuniseres behov? 

3. Utbytte 

4. Utfordringer 

Annet: Noe som ikke er tatt opp?  

Eventuelle spørsmål: 

Hva legger dere i begrepet utbytte? 

Hva tenker dere om fagskolen? 

Bytteforhold: Hva får du tilbake? Hva koster det av innsats? Hva vil dere ha ut av det? 

Hvorfor har dere valgt fagskolen? Hva har dere erfart? Fordeler og ulemper som dere kommer 

på? 

Hva slags rolle har du som faglærer? Hvem samarbeider du med?  

Hvordan kommuniseres behovene? Hvem tar initiativet? 

Hvordan måler dere kvalitet i fagskoleutdanningen? Hva kunne vært annerledes? 

Dekker fagskolen arbeidslivets/arbeidsgivers behov? 

Hvilke utfordringer tror dere helsesektoren og deres virksomhet står overfor? På hvilken måte 

kan fagskolen eventuelt bidra til å løse disse problemene? 

Innsatsfaktor og utbyttefaktor – hva de legger de i det, og hva får de ut av det? (økonomisk, 

egen innsats – mye må til?) 

Samsvar? Tilbud/etterspørsel 

Hvordan fungerer praksisordningen? Egen arbeidsplass? Ekstern?  

Spesialisert eller generalisert utdanning 
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ORDLISTE OG FORKORTELSER 

 

Arbeidsgiver: Vi har tatt utgangspunkt i KS  sin definisjon (KS Hovedavtalen, 1/2010-12/2013), av 

arbeidsgiverbegrepet, der arbeidsgiver er definert som følger: ”[…] kommunestyret, fylkestinget, 

styret eller den som er delegert slik myndighet” (del B § 2-1), men også ”[d]en som i arbeidsgivers 

sted leder den enkelte enhet i samsvar med gitte fullmakter” (del B § 2-1). 

Etterutdanning: Begrepet brukes i denne rapporten slik det er definert i St. meld. 42 (1997-1998):  

”[…] all opplæring som ikke er formelt kompetansegivende innenfor grunnskolens, videregående 

opplærings og høgre utdannings område. Etter denne definisjonen vil etterutdanning omfatte et meget 

vidt spekter av utdannings- og opplæringstiltak som varierer både i lengde, omfang og når det gjelder 

dokumentasjonstyper”  

Grunnutdanning: Begrepet brukes i denne rapporten slik det er definert i St. meld. 42 (1997-1998):  

”[…]all formelt kompetansegivende opplæring på grunnskolens, videregående opplærings og høgre 

utdannings område uavhengig av om de som tar utdanningen, er barn, unge eller voksne og uavhengig 

av på hvilket tidspunkt de gjennomfører opplæringen. Dette innebærer f eks at en som har fått fagbrev 

i videregående opplæring og som ønsker å ta et nytt fagbrev eller bygge på utdanningen med felles 

allmenne fag, fortsetter grunnutdanningen sin”.  

Kompetanse: Her brukes Linda Lais (2004:48) definisjon: ”Kompetanse er de samlede kunnskaper, 

ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd 

med definerte krav og mål”. 

Meld. St: Melding til Stortinget, før 2009 kalt Stortingsmelding, ”St. meld.” (hioa.no, 2013). 

NOKUT: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig organ under 

Kunnskapsdepartementet. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og 

fagskoleutdanning gjennom å: (1) føre tilsyn med og stimulere til utvikling av kvaliteten i utdanningen 

ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler. (2) godkjenne høyere utdanning tatt i utlandet og 

informere om andre godkjennings- og autorisasjonsordninger for utenlandsk utdanning (nokut.no, 

2013). 

NUFHO: Vår oppdragsgiver. Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag. En 

frivillig sammenslutning av sentrale aktører innen helse- og oppvekstfagene (fagskolen.info, 2013a). 

NIFU: Står for ”Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning”, og er et 

uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt (nifu.no/om). Vår veileder, Per Olaf Aamodt er 

ansatt ved dette instituttet. 

Realkompetanse: Begrepet brukes i St. mld. 42 (1997-1998) om ”[…] all den kompetansen en 

person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter og annet, og 

som kommer i tillegg til den kompetansen vedkommende har dokumentert gjennom grunnutdanning” 

(se definisjon på grunnutdanning ovenfor). Kriteriene for opptak på bakgrunn av realkompetanse blir 

fastsatt av fagskolene selv, utfra NOKUTs retningslinjer om realkompetansevurdering (vox.no, 2013). 

Retten til fagskolens realkompetansevurdering reguleres i fagskoleloven (2003).   
 

St.meld.: Stortingsmelding. Begrepet ble brukt frem til 1. Oktober 2009 (hioa.no, 2013). 

Videreutdanning: Eksamensrettede studier/fag som gir formell kompetanse og vekttallsuttelling i 

grad. En videreutdanning vil ofte være en spesialisering/påbygging av en grunnutdanning (St.meld. nr. 

30 2000-2001). 
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