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Kommunale helsetjenester er førstelinjen inn 

til helsevesenet, og kommunene skal sørge for 
gode helsetjenester til alle som trenger det. 

KS jobber for å sikre kommunene best mulig 
vilkår, slik at innbyggerne får tjenester av 

høyest mulig kvalitet.
www.ks.no

KS mener også at mer målrettet fordeling av 
oppgaver er en av nøklene til bærekraftige 
omsorgstjenester fremover

http://www.ks.no/


Organisering av arbeidstiden er nøkkelen 
til kontinuitet og kvalitet i tjenesten

I TØRN-prosjektet gjøres det forsøk med nye arbeids-
og organisasjonsformer i helse- og omsorgstjenestene. 
Forsøkene skal bidra til en mer bærekraftig sektor ved å 
øke heltidsandelen pluss økt andel ansatte med formell 
helsefaglig kompetanse.

Sikre kvalitet, kontinuitet og kompetanse i tjenestene 
24/7 -365 dager i året.

Oppgavedeling:
En planlagt tilnærming til hvordan oppgavene skal 
løses og av hvem
En hensiktsmessig oppgavedeling bygger på 
oversikt over oppgaver som skal løses og hva slags 
kompetanse som er nødvendig for å løse dem

Hvorfor oppgavedeling?
Kvalitet i tjenestene
Rett kompetanse på rett sted
Flyt i arbeidsprosesser
Trygghet i jobben



Målet med standarden er å sikre kvalitet og pasientsikkerhet

• Standarden er et viktig virkemiddel

• Ny læreplan for helsearbeiderfaget legger grunnlaget 
for standarden for helsefagarbeider 

• Helsefagarbeideren har en viktig rolle framover

• teamet 

Noen temaer som kan tydeliggjøres enda bedre:

• Helsefagarbeidernes plass i det tverrprofesjonelle 

• Behovet for observasjons- og vurderingskompetanse

• Dokumentasjon og rapportering

• Håndtere relevant medisinsk teknisk utstyr, jevnlig 
trening

• Velferdsteknologi 

• Dokumentasjon: dokumentere og rapportere

• Bevissthet på eget kompetanseområde

• Veiledningskompetanse 



Hva skal til?

Behovet for å rekruttere og videreutvikle 
helsefagarbeideren er avgjørende

• Kartlegging av den enkeltes kompetanse 

• Jobbe systematisk med kompetansesikring 

– Vedlikeholde og videreutvikle 
kompetansen til helsefagarbeideren hvor 
ansvarfordelingen tydeliggjøres

• Ansvar:

– Arbeidsgiver

– Leders ansvar

– Helsefagarbeiderens ansvar 



Takk for meg!


