Til ledere og ansatte med personalansvar

Hva kan en
helsefagarbeider gjøre?

Hvorfor trenger din arbeidsplass
helsefagarbeidere?
Helsefagarbeidere er blant de viktigste ressursene for pasienter,
pårørende og kolleger. Fagforbundet er opptatt av trygghet og sikkerhet
for pasienter og brukere. Fagforbundet mener at tverrfaglig samarbeid
og respekt er et bedre alternativ enn profesjonskamp.
Helsefagarbeiderens kompetanse
Helsefagarbeideren skal ivareta den enkelte pasient eller brukers behov for
helhetlig omsorg, ernæring, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid.
Helsefagarbeideren yter profesjonell helsehjelp, utfører grunnleggende
førstehjelp og ivaretar pasientsikkerhet.
Helsefagarbeideren skal observere, planlegge, dokumentere og evaluere
eget arbeid. De skal ha kunnskaper om relevante digitale systemer og
velferdsteknologi.
Helsefagarbeideren har autorisasjon som helsepersonell.

Arbeidssteder
Helsefagarbeideren jobber i hjemmetjenesten, på sykehjem, på bo- og
servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykiatrien og i boliger for
personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse. Helsefagarbeideren
kan også jobbe på opptrenings- og behandlingssentre og i skolen med barn
eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.
Kan utføre mange oppgaver
Mange lurer på hva en helsefagarbeider kan eller har lov til å gjøre. Vi har et
profesjonsnøytralt lovverk i Norge. Det betyr at virksomhetene selv i stor
grad kan bestemme hvem som skal gjøre hvilke oppgaver.
Opplæring er arbeidsgivers ansvar
Det viktigste prinsippet er alltid å sørge for god opplæring. Det er arbeids
givers ansvar. Faglig forsvarlighet er det viktigste kravet i lovverket.
Eksempler på sykepleieprosedyrer som en helsefagarbeider kan utføre
etter godkjent opplæring:
• Grunnleggende medikamenthåndtering
• Kateterisering
• Skylling av perifert venekateter (PVK)
• Gi ernæring gjennom PEG-sonde (perkutan endoskopisk gastrostomi)
• Måle EKG (elektrokardiografi)
• Klargjøring før operasjoner (unntatt pre-medikamenter)
• Utføre prosedyrer for observasjon og justering av medikamenter
Hva kan helsefagarbeidere gjøre i psykiatrien?
• Fokus på miljøarbeid og den mellommenneskelige kontakten
• Primærkontakt for pasienter
• Ernæringsveiledning
• Delta i team og bidra til tverrfaglighet i pasientarbeidet
• Alltid i miljøet, nær pasienten
• Økonomi og administrasjon

Utdanning
Utdanningen følger hovedmodellen for fagopplæring med to år i skole og
to år som lærling i en eller flere virksomheter.
Opplæringen avsluttes med en fagprøve. Når den er bestått får man fagbrev
som helsefagarbeider.
Det går også an å ta fagbrev som voksen. Da kan man være voksenlærling,
praksiskandidat eller gjennom ordningen Fagbrev på jobb.
Fagskole
Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning som kan vare fra 6 måneder til 2 år.
De fleste fagskoletilbudene for helsefagarbeidere er på 1 år og gir 60 studie
poeng. Fagskole er en yrkesrettet og praktisk utdanning som gir kompetanse
som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

Les mer på fagforbundet.no
Til deg som er helsefagarbeider: Gi denne brosjyren til personer som
trenger å vite mer om dine mange arbeidsområder.

Vil du bli medlem i Fagforbundet?
Gå inn på fagforbundet.no/bli-medlem
eller send fagforbundet medlem til 1980
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Eksempler på fagskoleutdanning:
• Barsel- og barnepleie
• Demensomsorg og alderspsykiatri
• Kreftomsorg og lindrende pleie
• Psykisk helsevern
• Helse, aldring og aktiv omsorg

