
 

Velkommen til konferansen: 

Helsefagarbeideren – morgendagens helt! 
Trenger fremtidens helse-Norge helsefagarbeideren? 

 
Tirsdag 12. april 

10.00 – 16.00 

Hotell Park Inn 

Gardermoen 
(Tilknyttet flyplassens 

terminalbygning) 
 

”Mange yrker kan vi klare oss uten, men helsefagarbeideren vil vi trenge 

fremover” Statsminister Jens Stoltenberg 
 

 

Hensikten med konferansen er at du skal:  
 Bli motivert til å utdanne/kvalifisere egne ansatte til helsefagarbeidere 
 Bli engasjert til å jobbe for å øke kvaliteten på læreplassene 

 Bidra til at det utdannes 41 000 nye helsefagarbeidere innen 2030 

 Bli inspirert av andre som har jobbet med rekruttering og utdanning av 

helsefagarbeidere 

 

Målgruppe:  
      Ledere, tillitsvalgte, opplærings- og personalansvarlige i sykehus, i kommunehelsetjenesten og 

i private virksomheter. Lærere i helse og sosialfag og andre som er opptatt av utdanning og 

rekruttering i helsesektoren.  

Pris kr. 750 inkludert lunsj.  

Påmelding på http://ks.event123.no/blihelsefagarbeider/  

http://ks.event123.no/blihelsefagarbeider/


Program: 

Møteleder: Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør arbeidsgiverutvikling KS 

09.00 Registrering og kaffe 

10.00 – 10.20 

10.20-11.45 

Åpning ved prosjektleder Eli Sogn Iversen 

Trenger fremtidens helse Norge helsefagarbeideren? 

10.20 – 10.50 Behov for rett kompetanse på rett plass, for å møte 

samhandlingsreformen v/ Tone Toften, statssekretær i Helse og 

omsorgsdepartementet 

10.50 – 11.20 Helsefagarbeiderens plass og kompetanse i framtidas helse- og 

omsorgstjenester v/ Lars Erik Flatø, direktør ved Lovisenberg 

sykehus  

1.20 – 11.45 Stange sykehjem gjør kloke grep for å møte dagens og 

morgendagens utfordringer! v/ Arnhild Korsgård Knutsen, 

virksomhetsleder Stange sykehjem 

11.45 – 12.30 LUNCH 

12.30 – 14.20 Rekruttering – Hva skjer a? 

12.30 – 13.00 Hjelp, vi har ikke fagfolk! v/ Kristin Klemp, Varatun DPS, 

Sandnes 

13.00 – 13.30 Kvalifisering av egne ansatte v/ Eva Alsvik, Aure kommune 

13.30 – 13.50 Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser v/ Lill Tone Grahl-

Jacobsen, prosjektleder Diakonova Voksen. 

13.50 – 14.20 Mer muskler til helse og omsorg!  NAV prosjekt i Troms v/ 

Helge Isaksen 

14.20 – 14.35 Pause 

14.35 – 15.50 Arbeidsglede 

Arbeidsglede / motivasjon v/ Per Anders Nordengen.  

15.50 - 16.00 Avslutning 

 

Kontaktperson: Eli Sogn Iversen eli.sogn.iversen@ks.no 99036946      

mailto:eli.sogn.iversen@ks.no

