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Høring om opprettelse av nytt portørfag Vg3/opplæring i bedrift –
høringssvar fra Delta
Delta og Deltas yrkesorganisasjon Portørene har følgende innspill til læreplanforslaget.
Et eget portørfag har lenge stått høyt på Deltas dagsorden. Hovedbegrunnelsen er at en
fagutdanning for portører vil kunne gi et kvalitativt bedre tjenestetilbud innenfor
fagområdet. Portørfaget skal kunne gi sykehusene og kommunehelsetjenesten en ressurs
som har nødvendig kompetanse til å håndtere pasienter og pårørende på en trygg og
omsorgsfull måte innenfor fagområdet. Delta mener at fagutdanningen vil kunne utvide
institusjonenes bruk av portørresursen fordi en portør med fagbrev også vil ha nødvendige
basiskunnskaper innenfor helsefag. En fagutdanning vil også være et viktig bidrag for at
sykehusene får kompetente og trygge portører med yrkesstolthet.
Delta har gjennom Portørene medvirket både i arbeidsgruppen som Faglig råd for helseog oppvekstfag nedsatte for å utforme en søknad for nytt portørfag og i læreplangruppen
som utviklet forslaget til læreplan for portørfag Vg3/opplæring i bedrift. Delta støtter
forslaget til læreplanen og kompetansemålene i forslaget og mener at de sammen ivaretar
kjernen i portørfaget som er intern pasienttransport, transport av prøver, journaler og
skifte av medisinske gasser innen helseinstitusjonene. Kompetansemålene vil sikre
portørens kunnskapsnivå, holdninger og ferdigheter.
Et nytt portørfag vil kunne bidra til en bedre kjønnsbalanse i helse- og oppvekstfagene
siden portørtjenestene ved landets sykehus har et flertall av menn. Portørfaget vil også gi
elever med fullført Vg2 ambulanse, helsefagarbeider eller helseservice større valgfrihet og
kan slik bidra til å forebygge frafall i helse- og oppvekstfagene.
Delta mener at læreplanen er utformet på en måte som legger til rette for
gjennomføringen av opplæringen. Helseforetak vi har vært i kontakt melder at de er
positive til å ta inn lærlinger i et nytt portørfag. Etter vår vurdering bør det også være
muligheter for å etablere læreplasser i kommunehelsetjenesten.

Med vennlig hilsen
Delta
Trond Ellefsen

Leif Moen (sign.)

2. nestleder Delta

leder Portørene

Pb. 9202, Grønland
0134 Oslo

E-POST post@delta.no
WEB

www.delta.no

FAKS

85 02 85 39

BANKGIRO
ORG.NR.

8200.01.77551
970 217 215

