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Bakgrunn for høringen
Planen” Fagskoleutdanning i livsstils – og kroniske sykdommer” er en nyutviklet nasjonal plan og
skal danne rammene for utarbeidelse av utdanningsplaner for fagskoleutdanninger innen
forebygging og behandling av livsstils - og kroniske sykdommer. Planen er utarbeidet av en
arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag(NUFHS).
NUFHS har søkt Helsedirektoratet om tilskudd til å utvikle en nasjonal plan. Plangruppen har
bestått av representanter for private og offentlige tilbydere, kommuner og helseforetak. Bakgrunnen
for planen er utfordringen som St. meld. Nr. 47(2008- 2009) Samhandlingsreformen peker på innen
rus- og psykiatri, tverrfaglig miljøarbeid, rehabilitering og eldreomsorg er det fra før egne nasjonale
planer.
Plandokumentet beskriver at Fagskoleutdanning i livsstils - og kroniske sykdommer skal utdanne
reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter
tiltak i samarbeid med pasienter, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper
innenfor helse- og sosialsektoren.
I høringsbrevet blir høringsinstansen bedt om særlig å uttale seg om følgende punkter:
1. Planens innhold i forhold til arbeidslivets behov.
2. Planens evne til å forflytte fokus fra rene kunnskapsmål til bred yrkesrettet kompetanse.
3. Planens oppbygging.
Trondheim kommunes høringssvar
Med bakgrunn i framtidens utfordringer innenfor helse- og sosialsektoren med et økende antall eldre
og flere med kroniske sammensatte sykdomstilstander er det behov for både breddekompetanse og
dybdekompetanse hos fremtidens helsearbeidere.
Trondheim ommune har erkjent et behov for denne type kompetanse i helse- og sosialsektoren og
har i et samarbeid med Byåsen videregående skole forsøkt å utarbeide innholdet i et fagskoletilbud i
forbindelse med samhandlingsreformen. Dette arbeidet ble satt på vent i påvente av denne planen.
Vår lokale arbeidsgruppe har gitt innspill underveis til arbeidet med plandokumentet.
Planen har tatt opp i seg fremtidens utfordringer og omgjort det til konkret innhold i en læreplan.
Innholdet i planen er etter vårt syn i tråd med arbeidslivets behov for kompetanse i fremtiden og vil
være et godt supplement til de allerede eksisterende fagskoleutdanninger.
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Planens oppbygging skisserer 5 moduler:
-

Modul 1 Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene.

-

Modul 2 Livsstils og kroniske sykdommer.

-

Modul 3 Helsefremmende og forebyggende arbeid.

-

Modul 4 Organisering, system og ledelse.

-

Modul 5 Fordypningsarbeid/hovedprosjekt.

Modulene viser en god progresjon for innholdet i utdanningsløpet. Det er positivt at et felles
grunnlag for fagskoleutdanninger er utarbeidet, slik det kommer fram av innholdet i Modul 1.
Trondheim kommune ser positivt på at det er utarbeidet en egen plan for fagskoleutdanning i
livsstilssykdommer og kroniske sykdommer og mener at planen vil danne et godt grunnlag for å
videreutvikle innholdet i fagarbeiderutdanningene.
Rådmannen i Trondheim, 12.09.2011
Helge Garåsen
kommunaldirektør

Eva Rinnan
rådgiver
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