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Hjelpepleierutdanning for voksne 

I samråd med partene i denne delen av arbeidslivet etableres det i Kunnskapsløftet en ny felles 
helsefagarbeiderutdanning til erstatning for nåværende hjelpepleier og 
omsorgsarbeiderutdanninger.  Etableringen vil bidra til å oppfylle Regjeringens mål om å 
sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning til omsorgssektoren framover.  
 
Læreplanen for de to første årene i den nye helsefagarbeiderutdanningen er fastlagte. 
Utdanningsdirektoratet er i sluttfasen av arbeidet med læreplanen for den siste delen av 
opplæringen. Vi er klar over at parallelt med dette arbeides det i sektoren aktivt for å legge til 
rette for en god oppstart av den nye helsefagarbeideutdanningen.  
 
Tross alt som er gjort for å komme godt i gang med den nye utdanningen, har både 
Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet fått flere signaler om at mange 
av de som til nå har arrangert hjelpeleierutdanning spesielt tilrettelagt for voksne ikke er rede 
til allerede høsten 2007 å tilby helsefagarbeideropplæring tilrettelagt for voksne. Det er også 
slik at utdanningsmyndighetene må avklare  prinsipper og ansvarsforhold knyttet til 
helsefagarbeideropplæring tilrettelagt for voksne før denne kan starte opp. 
 
På denne bakgrunn, og i samsvar med det som ble lagt fram på høringsmøter i mai, har 
Kunnskapsdepartementet bestemt at det, i tillegg til den opprinnelige innføringstakten for 
helsefagarbeiderutdanningen i Kunnskapsløftet, også gis mulighet til oppstart av nye 
komprimerte kurs for voksne innen hjelpepleie til og med siste halvår 2007. Departementet vil 
med det første ta inn bestemmelser om dette i overgangsbestemmelsene i forskrift til 
opplæringsloven. 
Departementet gjør kursarrangørene spesielt oppmerksom på at denne forlengelsen bare vil 
gjelde oppstart innen utgangen av 2007, og at det ikke gis utsettelser i forhold til de frister 
som allerede er gitt i overgangsbestemmelsene i forskriften om når slik Reform94-utdanning 
må være sluttført. Samtidig med at denne bestemmelsen er tatt, vil Kunnskapsdepartementet 
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også henstille til aktuelle framtidige kursarrangører så snart som mulig å vurdere hvordan 
overgangen til helsefagarbeideropplæringen vil påvirke deres framtidige arbeid. Uansett vil 
det stå fast at tilrettelagt hjelpepleieropplæring for voksne ikke kan starte opp seinere enn i 
2007.   
 
Til orientering nevnes at departementet med det første vil be Utdanningsdirektoratet i 
samarbeid med VOX om å starte arbeidet med en snarlig klargjøring av prinsipper og 
ansvarsfordeling knyttet til voksenopplæring i helsefagarbeiderfaget. Departementet vil 
samtidig be om at arbeidet startes med et møte med de berørte partene. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jan Ellertsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 Lars G. Rime 
 Underdirektør 
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Fylkesmennene 
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon 
Helse- og omsorgsdepartementet 
KFO 
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Voksenopplæringsforbundet 
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Utdanningsdirektoratet 
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