
Læringsnettverk -fra assistent til fagbrev



Agenda

• Målet med læringsnettverket

• Bakgrunn 

• Tørn 

• Jobbvinner 

• Innhold i nettverket

• Spørsmål?



Mål for læringsnettverket 

q Læringsnettverket skal hjelpe ledere og ressurspersoner med å legge enda bedre til rette for 
assistentenes kompetanseheving

q Slik bidra til sterkere lokale fagmiljø – til det beste for brukerne

q Læringsnettverket skal med dette bidra til å mobilisere, rekruttere og beholde kompetanse i 
kommunenes helse- og omsorgstjenester.

q Målgruppen er ledere og ressurspersoner som jobber med å lede, rekruttere og/eller utvikle 
assistenter i kommunen. 



Bakgrunn

q NOU 2023: 4 Kapittel 4 Tid for handling viser at kommunene har økt antall assistenter og andre 
ansasatte uten helsefaglig bakgrunn med 48%

q NOU 2023: 4 131 Tid for handling sier det er stort spenn i arbeidsoppgaver til assistentene – derfor 
viktig å kartlegge behovet for kompetanseheving

q Ulike veier til fagbrev – kan virke kaotiske for kommunene og den ansatte som ønsker å ta fagbrev





Tørn gjør forsøk med ny organisering 
av arbeidet og arbeidstiden

På tvers av 

profesjoner/fagområder

På tvers av

kommunegrenser
Involvere brukere

pårørende, frivillige, teknologi
Arbeidstidsordninger som 

fremmer heltid



66 kommuner er med i Tørn – og 

Tørn planlegger for flere i 2023



Tørn jobber kunnskapsbasert og er basert 
på kommunenes behov

Bemanningsplanlegging
Arbeidstidsordninger

Prosessledelse
Prosjektledelse

Endringsledelse



Hva skjer fremover i Tørn?

• «Book en Tørn-ekspert»

• Nye tilbud – se på www.ks.no/torn 
• Læringsnettverk – Fra assistent til fagarbeider/ sats 

på assistentene!
• Pilot: Oppgavedeling og bemanningsplanlegging 

(søknadsinfo kommer mars/april)

• Tørn som nasjonalt program? 





Kommunen skal være en attraktiv 

arbeidsplass og en god læringsarena for 

helsepersonell, studenter og lærlinger

– Et nasjonalt prosjekt med mål om å 
rekruttere og beholde sykepleiere og 
helsefagarbeidere til kommunene





Fokusområder for Jobbvinner

1. Kvalitet i praksis 2. Mentorordning 3. Ambassadører 4. Vertskap



Innhold i nettverket



Husk søknadsfrist: 31. mars!

Informasjons-
møte

20.mars

1.
Samling 

(workshop)
3.mai 2.

Samling
14. september

3.
Samling

9. november

4.
Samling
8. februar

5.
Samling

7. mai

Veiledning

Veiledning

Veiledning

Hva skjer nå?



Utbytte for deltakerkommunene:

qKunnskap og kompetanse som setter kommunen i stand til å drive et enda 
bedre arbeid med å utvikle knappe ansattressurser, til det beste for bruker og 
tjenesten

qMetoder og verktøy, som blant annet oppgavekartlegging og 
kompetanseplanlegging

qBli kjent med fylkeskommunens rolle og ulike kvalifiseringsordninger til 
fagbrev

qOversikt over ulike relevante tilskuddsordninger

qKnytte gode relasjoner og lære av hverandre



Spørsmål?

Husk å søke innen 31. mars
Send søknaden til Tørns postkasse: Torn@ks.no

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med 
Prosjektleder for Tørn Berit Sund:

e-post: berit.sund@ks.no
tlf.: 90818328

mailto:Torn@ks.no
mailto:berit.sund@ks.no


Lik og følg oss på sosiale medier:

• Facebook:

– Tornprosjektet

– Jobbvinner

• Instagram: torn.prosjektet

• Jobbvinner.no

• www.ks.no/torn



Takk for oppmerksomheten!
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