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SPØRSMÅL TIL BYRÅDET FRA JAMES STOVE LORENTZEN(H) - KARTLEGGING 

AV BEMANNING I SYKEHJEM 

Spørsmål 

1. Er det riktig at alle vakter ved de private sykehjemmene kartlegges, slik at kommunen 

kan skrive ut bøter dersom annen fagkompetanse enn det som står i kontrakten kan 
bøtelegges? 

2. Unicare har over flere år tilbudt helsefagarbeiderutdanning til mange ansatte for å 
hevekompetansen i sykehjemmene. Disse har nå gjennomført den teoretiske delen av 
utdanningen, men har behov for rundt 8000 timer for å få autorisasjon som men har 

behov for rundt 8000 timer for å få autorisasjon som helsefagarbeidere. Mener byråden 
det bidrar til å løfte kvaliteten i sykehjemmene at disse medarbeiderne nå ikke kan få 

vakter, fordi Unicare da vil bli bøtelagt? 
3. Har byråden mulighet til å gi unntak fra kravene om kompetanse for medarbeidere 
som er i gang med helsefagarbeiderutdanning? 
 

Svar: 
1. Private sykehjem får betalt for å levere reell bemanning til enhver tid. Dette gjenspeiles i 

prisen kommunen betaler. Sykehjemsetaten følger opp de private sykehjemmene i 

kontraktsoppfølging. Stikkprøvene som er en del av kontraktsoppfølgingen ser på faktisk 
gjennomført bemanning opp mot hva som er kontraktfestet. Hvis de ikke oppfyller kontrakten 

får de redusert betaling.  
 

2. Medarbeidere som er under utdanning til helsefagarbeidere kan få vakter, men de kan ikke 
inngå i andelen faglært bemanning. Dagens beboere i sykehjem er svært syke og er i behov av 

fagkompetanse for å ivareta deres behov. Det anbefales ikke å redusere kravet til fagdekning. 
Dette vil forringe kvaliteten på tjenesten som gis. Det er opplæringsloven som regulerer 
timetallet kandidaten må ha for å avlegge den praktiske delen av fagprøven.  Det forutsettes at 

kandidaten har 5 års relevant yrkeserfaring (ca. 8000 timer).   
 

3. Byråden har ingen mulighet til å gi unntak fra kravene om kompetanse for medarbeidere som 

er i gang med helsefagarbeiderutdanning. Som det framgår over reguleres dette av 
Opplæringsloven. 
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Med vennlig hilsen 
 
 

 
Inga Marte Thorkildsen 

byråd 
 
 

 
 

Kopi: James Stove Lorentzen (H) 
Godkjent elektronisk 
 

 
   

 


