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Hva er fagutvikling? 
Innledning av Peter Hjort, Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, på senterets fagdag 8.2.2018 – bearbeidet 9.3.2018. 
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Fagutvikling – opprinnelse og utbredelse 
Hva er fagutvikling? Svaret gir seg ikke selv. Mange 
føler sikkert at «fagutvikling» er en type begrep man 
bare må være positiv til – for ingen kan vel være 
imot dèt? Men, minst like mange strever kanskje 
med å si akkurat hva begrepet rommer. Sånn sett 
skiller «fagutvikling» seg fra «vitenskap», for all 
uenighet i den akademiske verden til tross, forståel-
sen av at vitenskap handler om å begrunne og bevise 
påstander på en slik måte at de blir etterprøvbare, 
er ganske utbredt og akseptert. En tilsvarende all-
menn forståelse av fagutvikling finnes ikke. Som be-
grep er fagutvikling av nyere dato, tror jeg. Mitt 
første møte med begrepet var kanskje i 1989, i 
Forskningsmeldingen, der fagutvikling ble sett som:  

systematisk arbeid som anvender nye materialer og pro-
dukter, å innføre nye prosesser, systemer eller tjenester 
eller å forbedre dem som eksisterer.1 

 
At fagutvikling er et historisk ungt begrep, kan for-
klare både dets litt usikre innhold og noe nisjepre-
gete utbredelse. Jakten på begrepets innhold og 
bruk fører inn i helsefagene, særlig sykepleien, men 
også (litt) medisin, samfunnsfag, sosialt arbeid og 
juss (kvinnerett) – og da typisk på nye fagområder. 
Også hjelpemiddel- og tolkeområdene har hatt fag-
utvikling. Ikke desto mindre er det liten tvil om at 
«fagutvikling» har et godt stykke vei å gå før det blir 
et presist, innholdsrikt og universelt begrep. Til tross 
for dette tror jeg begrepet kan bli nyttig og viktig for 
NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, og dermed for 
Fagsenteret.  
 

Et mangfold av forståelser 
Tre bøker 
En av de tidligste referansene til fagutvikling som jeg 
har funnet, er boka Fagutvikling i sosialt arbeid2 fra 
1999. I følge Bokdatabasen (den norske bokbran-
sjens metadatabase) beskriver boka en konkret mo-
dell for fagutvikling til beste for klienter og ansatte 
ved sosialkontor. Fagutviklingens metoder beskrives 
som undervisning og gruppeveiledning, og styringen 
og kvalitetssikringen i fagutviklingen skjedde gjen-
nom å trekke med brukerne av tjenestene.  
 
En annen bok, fra 2008, er Fagutvikling og forskning 
i klinisk sykepleie.3 Boka tar for seg arbeidsprosessen 
i prosjektarbeid og er ment som et svar på det 
økende kravet til sykepleiere om å kvalitetssikre sy-
kepleiefagets fremgangsmåter i klinikken. Sluttkapit-
let tar for seg hvordan det er mulig å stimulere og 
legge til rette for fagutviklende arbeid i praksis.  
 
En tredje bok, med sterk tilknytning til NAV, er Fag-
utvikling i velferdstjenester4 fra 2013. I presentasjo-
nen av boka hevdes det blant annet at  

Et mer mangfoldig samfunn og omfattende reformer 
knyttet til velferdstjenestene krever at profesjonene må 
drive med fagutvikling for å utvikle og bedre tjenestilbu-
dene.5 

 
At boka har 17 bidragsytere, fra praksisfeltet og fra 
utdannings- og forskningsinstitusjoner, indikerer 
kanskje at fagutvikling som begrep begynner å få et 
visst fotfeste. At minst fem av bokas 14 kapitler har 
utgangspunkt i NAV, og da særlig NAV-kontor, vitner 
også om et visst fotfeste i arbeids- og velferdsetaten. 
Boka drøfter flere viktige problemstillinger, der-
iblant:  

• Lederes ansvar for fagutvikling 
• Fagutvikling gjennom refleksjon med brukere, 

praktikere og forskere 
• Forskningssirkler som fagutvikling 

 
To nettsteder 
To helsenettsteder kan være verdt å nevne. Det ene 
er nettstedet til tidsskriftet Sykepleien som i 2013 
publiserte artikkelen «Fagutvikling i praksis». Der ble 
begrepet fagutvikling blant annet beskrevet slik:  

I dagligtalen er fagutvikling et «sekkkebegrep» vi bruker 
om endringer som skjer i praksis og som er besluttet 
gjennomført. … Ordet fagutvikling … beskrive[r] en aktiv 
utviklingsprosess innen et fagområde. I mange sammen-
henger er fagutvikling synonymt med kompetanseutvik-
ling. Et annet begrep som ofte brukes synonymt … er 
forskning. … fagutvikling handler om å omsette eksiste-
rende kunnskap eller viten i praksis, mens forskning 
handler om å utvikle nye kunnskap.6  
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Definisjonens forståelse av sammenhengen mellom 
fagutvikling og forskning er hentet fra den førnevnte 
Forskningsmeldingen fra 1989.  
 
Det andre nettstedet er Legeforeningens, der man 
siden 2012 har kunnet lese følgende om fagutvikling:  

Fagutvikling henger nær sammen med kvalitet og hen-
speiler på planlegging, oppfølging og implementering av 
ny kunnskap. 

Det handler om å ta faget videre, sikre god rekruttering 
til faget og vedlikeholde og forbedre kompetansen til de 
som allerede er i faget. Sentralt i fagutviklingen er utdan-
ning og veiledning av leger. Den livslange læringen fra 
grunnutdanning via turnustjeneste til spesialistutdanning 
og etterutdanning skal holde høy kvalitet og legenes 
praksis skal være kunnskapsbasert.7 

 
Felles for disse to tilnærmingene er at fagutvikling 
knyttes til det å utvikle praksis og å sikre at ny kunn-
skap blir implementert.  
 
Nært beslektet med et slikt syn er formuleringen i 
forordet til Helsedirektoratets rapport fra 2011 om 
hvordan forbedre tjenestene til mennesker med psy-
kiske lidelser og rusproblemer:  

God kvalitet forutsetter fagutvikling …8 
 
Noen videre utdyping av «fagutvikling» som tema og 
begrep finner jeg likevel ikke i Helsedirektoratet.  
 
Mine erfaringer 
Mitt første praktiske møte med fagutviklingsbegre-
pet skjedde rundt årtusenskiftet, i fagutviklingspro-
grammene for hjelpemiddelsentralene – også kalt 
FUP, FUPS og FUPT – i regi av Hjelpemiddelkontoret i 
Rikstrygdeverket. FUP var fagutvikling for ledere, 
FUPS for sansetapområdet og FUPT for tolkeområ-
det. Programmene besto av en rekke todagerssam-
linger med arbeid imellom. Mange av standardene 
og rutinene på hjelpemiddel- og tolkeområdene så 
dagens lys i kjølvannet av dette.  
 
Fagutviklingstenkning og -metodikk kom også til å 
stå sentralt i de første årene av Prosjekt for inklude-
rende arbeidsliv, fra 2001 og utover, med Rikstrygde-
verket som faglig ansvarlig. Trygdekontorprogram-
met i 2003, der flere tusen trygdekontoransatte 
gjennomførte det kanskje største fagutviklingspro-
grammet i Norge noensinne, og Allmennlegepro-
grammet i 2004, der mer enn halvparten av landets 
allmennleger deltok, hadde til hensikt å utvikle deres 
respektive roller som bistandsaktører i et inklude-
rende arbeidsliv. Følgeforskningen og evalueringen 
knyttet til legeprogrammet kan også leses som en 
«lærebok» i fagutvikling.9 Rapporten klargjør at fag-
utvikling er noe annet enn informasjon og opplæring 
– og at denne forskjellen blant annet handler om 
deltakelse og involvering i å utforme sin egen rolle 
og tjenester: 

Da en valgte å gjennomføre et fagutviklingsprogram til 
forskjell fra en informasjonskampanje eller et opplæ-
ringsprogram, ble det markert at legene skulle være med 
å utvikle «den nye legerollen» til forskjell fra å tilpasse 
seg et dekret fra trygdeetaten.10  

 
Fagutviklingstilnærmingen har, i ulike varianter, lig-
get til grunn for mange av aktivitetene jeg har vært 
med på i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging: Fra 
2009 i utviklingen av bildetolktjenesten. I 2011–2013 
i tolkelederprogrammet (for avdelingsdirektører, av-
delingsledere og tolkeledere). I 2013–2014 i de fire 
samordningsprosjektene knyttet til frilansoppdrag, 
fellesoppdrag, akuttoppdrag og fakturering. Og ikke 
minst i de årlige tolkeformidlersamlingene 2011–
2014. Den gjennomgående og grunnleggende tenk-
ningen i alle disse utviklingsprosjektene var at det å 
få til involvering og deltakelse i utvikling av egen 
rolle og egne tjenester er avgjørende for å skape 
faglig utvikling. For meg er dette blitt et kjernepunkt 
i fagutvikling.  
 
For øvrig var fagutviklingstilnærmingen viktig også i 
mitt tidligere arbeid, i Landsforeningen for hjerte- og 
lungesyke, ikke minst innen rehabilitering, med fag-
utviklingens kritiske søkelys på praksis: Hva virker, 
og hva virker ikke? Hva sier brukerne? Hva mangler? 
Hvordan kan praksis fornyes og utvikles? Og så vi-
dere. For meg er en slik kritisk, undersøkende til-
nærming blitt et annet kjernepunkt i fagutvikling.  
 
En sammenfatning 
Denne korte gjennomgangen viser at forståelsen av 
fagutvikling ikke er én, men mange. Et refereevur-
dert paper til Nordisk nettverk for profesjonsutvik-
lings konferanse i Århus i 2012 av førsteamanuensis 
Anne Halvorsen, nåværende dekan for Fakultet for 
samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder, med 
PhD i sosiologi (og i 2010–2013 med i det førnevnte 
prosjektet Fagutvikling på arbeidsplassen og derfor 
medforfatter i boka Fagutvikling i velferdstjenester), 
bekreftet dette. Halvorsen oppsummerte at hun og 
hennes kolleger hadde funnet at fagutvikling omfat-
ter og oppfattes som:  

• personlig utvikling – utvikling av skjønn og dømmekraft 
gjennom dialog og refleksjon  

• kompetanseutvikling ved at ansatte (og ledere) deltar på 
seminarer, kurs og tar etter- og videreutdanning  

• teamutvikling – utvikling av fellesskapsfølelse og kultur for 
samarbeid og ansvar for helheten/hverandre  

• personalutvikling – gjennom kompetanseutvikling og opp-
læring i ulike metoder som kompletterer hverandre slik at 
organisasjonen kan gi et bredt eller helhetlig tilbud  

• praksis- og/eller metodeutvikling – utvikling av ny kunn-
skap og nye arbeidsmåter/metoder (?)  

• organisasjonsutvikling – systematisk undersøkelse og for-
bedring/utvikling av nye rutiner, prosedyrer, eventuelt 
etablering prosjekter og/eller opprettelse av stillinger, av-
delinger etc. (jf. punktene over)  
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• kunnskapsutvikling – utvikling av kunnskap i mer eller 
mindre generalisert form og som publiseres og formidles i 
vis foredrag og seminarvirksomhet og/eller publiseres i fag-
tidsskrifter, bøker o.l.11 

 

Sett fagutviklingen i kontekst 
I lys av funnene til Halvorsen & co. var det ikke un-
derlig at tittelen på hennes innlegg – «Fagutvikling – 
å utvikle et fag?» – sluttet med et spørsmålstegn, for 
flere av forståelsesmåtene hun beskriver, virker å ha 
andre formål enn å utvikle faget.  
 
Med en så sammensatt og sprikende forståelse tror 
jeg at den første avklaringen som må gjøres, er å 
sette fagutviklingen i kontekst. Konteksten er den 
praksis som skal forbedres. Fagutviklingen er kon-
tekstuell i den forstand at den må styres av de dags-
aktuelle problemene som krever sin løsning. Kon-
teksten er brukernes hverdagsliv og de forbedringer 
i funksjonsnivå som samfunns- og teknologiutvik-
lingen har gjort oppnåelige. Konteksten er her-og-
nå. Fagutviklingen er stedsnær og personlig, både 
for dem som driver den og dem den skal tjene. For-
stått slik får fagutviklingen sin særegne, selvstendige 
oppgave – en oppgave der fagutvikling blir noe an-
net enn å være en slags forskningens visergutt som 
skal overbringe praksisfeltet de siste nyvinninger og 
fremskritt. Fagutvikling er noe annet og mer enn å 
være mellommann mellom forskning og praksis. 
Gjennom kontekstualiseringen kan fagutviklingen 
avdekke problemstillinger på tre nivåer: det institu-
sjonelle, det politiske og det teoretiske.  
 
Spørsmålet til oss er altså: Hva skal fagutvikling være 
for Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilretteleg-
ging? Jeg vil bruke resten av denne innledningen til å 
legge frem et forslag til modell og program for hva 
fagutvikling kan bli for Fagsenteret.  
 

Fagutvikling – noen grunntanker 
Mine idéer om fagutvikling, om fagutviklingens rolle 
i og betydning for en virksomhet som NAV Hjelpe-
midler og tilrettelegging, har sine røtter i fagutvik-
lingen på hjelpemiddelområdet fra omtrent 15 år til-
bake. Samtidig er dette blitt en anledning til å vide-
reutvikle og utdype disse tankene.  
 
Et fag utvikles gjennom erfaring og tenkning 
«I begynnelsen er praksis». I vår tid, med den ufatte-
lige mengden vitenskapelig kunnskap menneskene 
har utviklet, er det lett å glemme at all kunnskap be-
gynner med praktisk erfaring – i prøving og feiling, i 
systematisering av og refleksjon rundt våre iakttakel-
ser.  
 
Likevel, og litt mer filosofisk: Alle fag utvikles gjen-
nom erfaring og tenkning. Så selv om praksisfeltet er 
grunnleggende for kunnskapsutviklingen, som faglig 

inspirasjonskilde og testarena for nye idéer, og selv 
om erkjennelse begynner med erfaring, er det ikke 
slik at all erkjennelse springer ut av erfaring.  
 
Derfor trenger fagutviklingen et både–og: Både for-
ankring i praktiske hverdagsproblemstillinger og et 
åpent rom for kritisk (ny)tenkning. Fagutviklingen er 
like avhengig av de begge. Kanskje kan man si at fag-
utvikling er en kontinuerlig søken etter den praktiske 
fornuft.  
 
Fagutvikling og kunnskapsbasert praksis 
Stadig flere tar til orde for hjelpemiddelsentralene 
må forankres i kunnskapsbasert praksis – også dette, 
i likhet med «fagutvikling», et ungt begrep som 
første gang ble tatt i bruk på begynnelsen av 1990-
tallet i medisinsk forskning ved McMaster University 
i Canada.  
 
Essensen i kunnskapsbasert praksis er at for å bedre 
kvaliteten på tjenestene, må fagutøvere bruke flere 
kunnskapskilder i sin praksis: Faglige avgjørelser må 
baseres på systematisk innhentet forskningsbasert 
kunnskap (også kalt evidensbasert), erfaringsbasert 
kunnskap (det vil si fagutøvernes praktiske erfa-
ringer) og brukerbasert kunnskap (det vil si bruker-
nes ønsker, erfaringer og prioriteringer) – alt sam-
men anvendt i en gitt situasjon og kontekst. Kunn-
skapsbasert praksis handler om alltid å søke den 
best tilgjengelige kunnskapen, å underlegge kunn-
skapen kritisk vurdering og å anvende den til beste 
for en gitt person i en gitt situasjon.  
 
Jeg mener at fagutviklingen trenger alt det den 
kunnskapsbaserte praksisen har å by på: Forskning 
som tilfører fagene verifisert kunnskap, og fagfolk og 
brukere som gjør praksis relevant – av og til også på 
en slik måte at faganvendelsen blir nyskapende og 
ikke forutsett av akademia. Jeg tenker at den erfa-
ringsbaserte fagutviklingens agenda er å gå foran og 
vise vei – ved å påvise udekkede behov og mulige 
nye utviklingsveier. Generelt er den erfaringsbaserte 
fagutviklingens oppgave, slik jeg ser det, firedelt:  

• Å gjøre forskningsfeltet oppmerksom på uløste 
problemstillinger  

• Å fremme erfaringsutveksling fagfolk imellom  

• Å styrke brukernes medvirkning i tjenesteutvik-
lingen  

• Å gjøre forutsetningene i brukernes omgivelser 
gunstigere faglig sett  

 
Mens «kunnskapsbasert praksis» skal være gullstan-
darden for vår praksis, tenker jeg at «fagutvikling» 
skal være programmet som sikrer at vi ikke fjerner 
oss fra, men stadig nærmer oss en slik praksis.  
 
Ytterligere en effekt som fagutvikling kan ha, mener 
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jeg, er at den bevisstgjør om og «booster» den real-
kompetansen som praksisfeltet genererer.  
 
Fagutviklingens hovedtema: Faganvendelsen 
Med praksisforankringen som den erfaringsbaserte 
fagutviklingens fremste kjennetegn, mener jeg at ho-
vedtemaet for fagutviklingen er faganvendelsen – 
bruken av faget i praksis. Fagutviklingens dirigent er 
praksisfeltets behov.  
 
Fagutvikling og fagutdanning kan ses som to sirkler, 
delvis overlappende, delvis ikke. Fagutviklingens 
fremste oppgave ligger i det området som fagutdan-
ningene ikke dekker. En illustrasjon: Se for dere to 
fysioterapeuter som begynner i jobb, den ene i en 
fysioterapiklinikk, den andre på en hjelpemiddelsen-
tral. Selv om begge får mye nytt å lære på sine 
respektive arbeidssteder, kjenner kanskje den som 
skal jobbe i klinikken, seg noe mer forberedt gjen-
nom utdanningen på sin arbeidshverdag. Den som 
begynner i jobben på hjelpemiddelsentralen, må 
lære om formidlingssystemet, brukermedvirkning, 
tverrfaglighet, samarbeidet med kommuner og leve-
randører, og så videre – alt sammen temaer skolen 
kanskje ikke sa så mye om. Og det er i dette området 
ansvaret og oppgavene i vår fagutvikling ligger.  
 
Et fagutviklingsprogram 
Innenfor en fagutviklingsmodell som den jeg her har 
prøvd å skissere, vil jeg foreslå et fagutviklingspro-
gram i fem punkter for Fagsenteret:  
 
1. Kompetanseutvikling 
2. Brukerintegrert samhandling 
3. Kunnskapsdokumentasjon 
4. Kunnskapstilbakeføring 
5. Problemformulering 
 

1. Kompetanseutvikling 
Kompetansebegrepet defineres og operasjonaliseres 
forskjellig, avhengig av konteksten. Min forståelse 
har lenge vært at kompetanse er summen av og 
samspillet mellom kunnskap, ferdigheter og hold-
ninger for å løse oppgaver og mestre utfordringer i 
konkrete situasjoner i en gitt kontekst – mye i tråd 
med tenkningen i Europakommisjonen12, OECD13 og 
Kunnskapsdepartementet14. Jeg ser kompetanseut-
viklingen som en runddans mellom disse faktorene.  
 
Derfor tror jeg en av de viktigste fagutviklingsoppga-
vene for Fagsenteret er å identifisere behov for frem-
tidig kompetanseutvikling og å nedfelle dette i en 
kompetansestrategi. Ut av en slik plan bør NAV Hjel-
pemidler og tilrettelegging og alle utenfor oss få et 
klart bilde av våre forbedringstiltak når det gjelder 
hjelpemiddelformidlingsprosessen, tilrettelegging, 
tolketjenesten, skjønnsutøvelse, brukermedvirkning 
og tverrfaglighet. I tillegg kan det utfra den aktuelle 
situasjonen og konteksten tenkes andre temaer.  

 
2. Brukerintegrert samhandling 

I denne kompetanseutviklingen har jeg lyst til særlig 
å holde frem temaet brukerintegrert samhandling – 
samhandlingen mellom brukere og fagfolk og fagfolk 
imellom, det vil si brukermedvirkning og tverrfaglig-
het – som etter mitt syn er en nøkkel til å lykkes i re-
habilitering. Jeg tenker at vi trenger stadig utprøving 
av nye tilnærminger og løsninger. Fordi teknologi, 
kultur, relasjoner og brukeres forventninger og 
kunnskaper er i endring, må også samhandlingen 
fornyes og utvikles. Jeg tenker at dette er et område 
der Fagsenteret bør ha en «never-ending-activity».  
 

3. Kunnskapsdokumentasjon 
En tredje fagutviklingsoppgave som jeg ser som sen-
tral for et fagsenter, er kunnskapsdokumentasjon. 
Kunnskapsdokumentasjon er ikke én ting, men flere, 
og Fagsenterets første oppgave er å definere hva 
dette bør bestå i for NAV Hjelpemidler og tilretteleg-
ging. Jeg tror at man bør gå for en tredelt forståelse 
som omfatter statistikkarbeid, brukerundersøkelser 
og andre undersøkelser og kunnskapsoppsumme-
ringer. Akkurat hva og hvor mye man skal gjøre av 
hvert, blir en løpende vurdering. Men alle feltene 
krever kontinuerlig innsats om man skal klare å ut-
vikle og opprettholde den nødvendige kompetansen.  
 

4. Kunnskapstilbakeføring 
Et fjerde fagutviklingsansvar som jeg mener NAV 
Hjelpemidler og tilrettelegging, og dermed Fagsente-
ret, har, er å sørge for at praksisfeltets kunnskap blir 
tilbakeført til fagutdanningene, profesjonsorganisa-
sjoner, universiteter og høgskoler og til samfunnet. 
Tiltakene kan spenne over alt fra fagartikler til fore-
lesninger, foredrag og undervisning – og selvsagt, 
Kunnskapsbanken.net. Ikke minst i et folkeopplys-
ningsperspektiv er kunnskapstilbakeføring viktig.  
 

5. Problemformulering 
Det femte og siste punktet i mitt forslag til fagutvik-
lingsprogram har jeg kalt problemformulering. Med 
det sikter jeg til det å formidle uløste problemstil-
linger fra praksis – det være seg til vitenskapens ver-
den for videre forskning eller til politikkens verden 
med tanke på nye tjenester og tiltak. På mange må-
ter kan problemformulering forstås som Fagsente-
rets kritiske funksjon og bidrag til NAV Hjelpemidler 
og tilretteleggings oppgave som samfunnsaktør. 
 
Fagutviklingens andre tema: Fagvedlikehold 
Før vi avslutter, vil jeg også kort nevne det ansvaret 
som jeg mener fagutviklingen har for å stimulere til 
vedlikehold av de fagene som ansatte ved hjelpe-
middelsentralene har med seg inn i sine jobber. En 
kartlegging av hjelpemiddelsentralene og Senter for 
yrkesrettet attføring i 2007 dokumenterte at kompe-
tansesammensetningen blant de den gang ca. 1100 
ansatte besto av 22 formelle utdanninger samt en 
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del uspesifisert utdanning fra videregående skole og 
høgskole og diverse samfunnsfag på universitets-
nivå.15 Denne faglige balasten er av den største 
verdi, og uten at denne kompetansen vedlikeholdes, 
vil kvaliteten på både fagutøvelsen og fagutviklingen 
gå ned. Derfor mener jeg det er viktig å stimulere til 
lesing av fagtidsskrifter o.l. og å støtte deltakelse i 
relevante fagkonferanser o.l. Fagutviklingen kan ikke 
stille seg likegyldig til om den faglige kompetansen 
vedlikeholdes.  
 

Avslutning 
Hjelpemiddelsentralenes praksis endrer funksjons-
hemmedes hverdag. Grunnleggende er det dette 
som gjør fagutvikling til et imperativ for NAV Hjelpe-
midler og tilrettelegging – for ansvaret for å fornye 
og forbedre oss, for å saumfare vår praksis, kritisk, er 
vårt. Hva bør så fagutvikling være for oss? Mitt svar 
er:  

1. Fagutvikling er praksisnært – fagutviklingen er 
knyttet til fagutøvelsen og bruken av faget 

2. Fagutvikling er situasjons- og sammenhengsbe-
stemt – fagutviklingen skjer i et praksisfelt og er 
innrettet på dette 

3. Fagutvikling er kompetanseutvikling – fagutvik-
ling involverer holdninger, kunnskaper og ferdig-
heter 

4. Fagutvikling er noe annet og mer enn fagutdan-
nelsen – fagutvikling handler om den kompetan-
seutviklingen som ikke kan skje i fagutdannelsen  

5. Fagutvikling må være kontinuerlig og langsiktig 
– fagutvikling krever uavbrutt aktivitet og syste-
matiske programmer som innbefatter etter- og 
videreutdanning 

 
Slik er min forståelse av fagutviklingen i NAV Hjelpe-
midler og tilrettelegging og av Fagsenterets ansvar 
og oppgaver.  
 
Takk for oppmerksomheten! 
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