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Svar på høring om behov for og organisering av et system for analyse og
formidling av kompetanseframskrivinger i Norge

Innledning
Det vises til brev av 27. juni 2012 om høring om behov for og organisering av et
system for analyse og formidling av kompetanseframskrivninger i Norge.
Helsedirektoratet mener at det er svært viktig å legge til rette for et system for
beregning av framtidig tilbud av og etterspørsel etter forskjellige typer arbeidskraft i
Norge. Høringssvaret tar utgangspunkt i de fem spørsmålene som løftes i
høringsbrevet.

Spørsmål 1:
Helsedirektoratet mener det er et stort behov for å etablere et system for kartlegging,
analyser og dialog om framtidig kompetansebehov i Norge. Statistisk sentralbyrå
(SSB) utfører i dag framskrivninger av arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell.
Dette anses som et tilstrekkelig verktøy for å beskrive framtidig utvikling.
Helsedirektoratet ser imidlertidig at det er store utfordringer med å formidle resultatene
på en god og konstruktiv måte. Et system må derfor i stor fokusere på å formidle
resultatene på en slik måte at befolkningens utdanningsvalg er tilpasset samfunnets
behov.

Spørsmål 2
Som det framgår av spørsmål 1 så har Helsedirektoratet et godt verktøy for å
framskrive behovet for helse- og sosialpersonell. Utfordringene er i stor grad knyttet til
formidling av resultatene framskrivningene gir. For å besvare hvordan det kan
etableres et framskrivningssystem i tråd med intensjonene i St. melding 44
(utdanningslinja) tas det utgangspunkt i de tre alternative planene som Vox foreslår i
sin rapport. Det framstår som hensiktsmessig å bygge på det modellapparet som SSB
allerede har etablert. I St. melding 44 understrekes det at det ønskes å «kombinere
jevnlige framskrivninger for tilbud og etterspørsel av forskjellige typer arbeidskraft med
andre analyser av nasjonale og regionale kompetansebehov og utviklingen på
arbeidsmarkedet». Helsedirektoratet ser at behovet for regionale framskrivninger er
økende. Det er viktig å etablere en regional kompetansepolitikk som er tilpasset det
lokale arbeidsmarkedets og fylkenes behov. Iverksettingen av Samhandlingsreformen
innebærer at sentrale helsetilbud flyttes fra sentrale til lokale myndigheter. I den
forbindelse er det nyttig og viktig å etablere et system som fanger opp regionale

Helsedirektoratet • «Soa_Navn»
«Sse Navn»
«SbriNavn», tlf.: «Sbr_Tlf»

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org. nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no



forskjeller. Helsedirektoratet mener derfor at plan B er den beste løsningen da den
sikrer tilstrekkelig vektlegging av analyser på regionalt nivå. Det kunne vært aktuelt å
etablere plan A, men å iverksette så mange moduler anses som svært ambisiøst. På
tross av at planen kan gi mye nyttig kunnskap og gode samarbeidsrelasjoner så er det
uklart om nytten av et så omfattende system sammenfaller med kostnadene.

Spørsmål 3
Det framstår som et problem i dag at de fleste departement og direktoratet utfører
kompetanseframskrivninger uavhengige av hverandre. For å sikre hensiktsmessige
arbeidsformer er det svært viktig at departementene klarer å etablere
interdepartementale samarbeidsgrupper. Dette innebærer først og fremst at
departementene samordner seg og engasjerer relevante fagmiljøer.

Spørsmål 4
Helsedirektoratet mener at et slikt system i første rekke bør ha en koordinerings- og
kommunikasjonsfunksjon. Som tidligere nevnt er den største utfordringen å
kommunisere resultatene på en måte som «alle kan forstå». Framskrivninger kan ofte
bli tekniske; også slik de blir framstilt i SSBs rapporter. Et tungt departementalt
samarbeid vil kunne bidra til å øke oppmerksomheten rundt viktigheten av
kompetanseframskrivninger

Spørsmål 5
Helsedirektoratet mener at analysene som gjøres av SSB er tilstrekkelige, og at det er
vanskelig å formidle det man ikke er direkte involvert i. Prosjektet bør derfor fokusere
på å formidle resultatene på en slik måte at de er forståelige for alle interessenter i
samfunnet. Det er særskilt viktig å fokusere på unge som står ovenfor et
utdanningsvalg.
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