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Svarskjema, fra questback, til sosionomutdanningen 
 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o TPS-nettet. nettverk mellom universitet og høgskoler om tverrprofesjonell samarbeidslæring i helse- og sosialfaglige 

profesjonsutdanninger. 
• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 

o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 
Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 74. Begrunn svaret 

o Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS er en felles kompetanse som alle helse- og sosialfaglige profesjonsutøvere skal ha; en 
kompetanse som skal utøves i samarbeid med andre involverte profesjoner og derfor bør være lik i alle retningslinjene. I det 
perspektivet er det overraskende hvor forskjellig TPS-kompetansen beskrives i retningslinjene for de ulike utdanningene. TPS 
beskrives med ulik taksonomi, på ulike måter og innen ulike deler av profesjonsutøvelsen for eksempel ledelse versus 
rehabilitering etc. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 76. Begrunn svaret 

o Paradoksalt nok ser det ut til å ha vært lite samarbeid eller felles diskusjoner mellom arbeidsgruppene for de ulike 
utdanningene – om hvordan TPS skal forstås og omhandles i retningslinjene. Den tverrprofesjonelle 
samhandlingskompetansen bør være mer sammenlignbar og generisk for alle. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Det er utviklet en internasjonal konsensus om hvilke kjernekompetanser som ligger i tverrprofesjonell 
samhandlingskompetanse: rolleforståelse, tverrprofesjonell kommunikasjon, tverrprofesjonelle verdier, koordinering og 
samarbeid ved beslutninger, teamarbeid og refleksivitet (Roger et.al 2017). Disse bør gjenspeiles i retningslinjene. 
 
Forslag 
På dette grunnlag vil vi foreslå følgende felles LUB-er  til alle retningslinjene: 
Etter endt utdanning skal studentene kunne: 
Kunnskap: Diskutere hvordan egen og andres kompetanse kan brukes i tverrprofesjonelt samarbeid for at pasientene kan få et 
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optimalt helse- og velferdstjenestetilbud.Ferdighet: Anvende egen profesjonskompetanse i et likeverdig samspill med andre 
profesjoner, pasienter og samarbeidspartnere 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Ja 
• 81. Begrunn svaret 

o I den grad at TPS er ivaretatt 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o Vet ikke 

• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
o Vet ikke 

• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Statlig etat 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Radiografutdanningen, 

Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 74. Begrunn svaret 
o Retningslinjene for sosionomutdanningen gjenspeiler en generalistutdanning som favner vidt for å treffe 

kompetansebehovene i et bredt spekter av helse- og velferdstjenester. Retningslinjene ser ut til å rette utdanningen inn mot 
barn og unge og har formuleringer knyttet til barn, omsorgskompetanse, familier, rus og vold som er særlig relevant i 
barnevernet.  
 
Retningslinjene er tydelige, og godt strukturert. Ved videre justeringer og forbedringsarbeid, anbefaler vi å se til retningslinjen 
for sykepleierutdanningen som et eksempel på en særlig godt strukturert retningslinje. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 9 
• 78. Begrunn svaret 

o Bufdir ser det som positivt at retningslinjene er inndelt i kunnskapsområder, og mener dette må til for å tydeliggjøre 
utdanningenes profil. Vi er allikevel bekymret for at den overordnede lyden på retningslinjene ikke vil kunne bidra til mindre 
uønsket variasjon mellom studiestedene. Bufdir støtter en overgang fra input- til outputstyring av utdanningene, og 
aksepterer at læringsutbyttebeskrivelser på programnivå vil måtte være av noe overordnet art. Dog ser vi at LUBene slik de 
foreslås i retningslinjene er så overordnede at de gir uhensiktsmessig stort rom for variasjon.  
 
Det vil bli krevende for institusjonene å utarbeide utdanninger som er like nok til at oppbygning og struktur er gjenkjennelig 
fra utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon. Og det vil fortsatt være vanskelig for avtakertjenestene å ha et godt bilde 
av hva som særpreger den enkelte profesjon. Dette gjelder i særdeleshet for barnevern og sosialt arbeid, der den enkelte 
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grunnutdanning kan variere stort fra institusjon til institusjon, men der vi også ser at de to grunnutdanningene tidvis er 
uhensiktsmessig like hverandre. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Læringsutbyttebeskrivelsene er lite innrettet med tanke på barn som pasienter og som pårørende. Med tanke på det store 

omfanget av mishandling, vold og rus knyttet til omsorgssvikt bør dette være mer inne som tema i sosionomutdanningen: 
kjennetegn på omsorgssvikt, samtale med barn, barn som pårørende, kunnskap om konsekvenser av å leve med vold og 
psykisk syke foreldre er lite vektlagt. Retningslinjene synes lite innrettet på relasjonskompetanse, barns rettigheter og 
saksbehandling i barnevernet spesielt. 
 
Barnevernet forvalter noen av de sterkeste inngrep en stat kan gjøre i enkeltindividers liv. Beslutninger som fattes av 
barnevernstjenesten må holde høy kvalitet, og tilsier en særskilt kompetanse om rettssikkerhet og forvaltning. Flere tilsyn 
viser at det er store mangler når det gjelder dokumentasjon i barnevernstjenestene, både når det gjelder dokumentasjon av 
vurdering og dokumentasjon av barns synspunkt.  Svikt i barnevernstjenestene skyldes i hovedsak mangelfull kunnskap om 
regelverk, mangelfull dokumentasjon av barnevernsfaglige vurderinger og mangelfull styring og ledelse av tjenestene.  Det er 
viktig at retningslinjene er såpass konkrete at en sikrer at kandidatene har kunnskap om relevant lovverk som barnevernloven, 
forvaltningsloven og FNs barnekonvensjon, og har kjennskap til andre relevante lovverk. Videre må kandidatene kunne 
anvende lovverket i sine vurderinger og i konkrete saker, og ivareta barn og familiers rettssikkerhet.  
 
Bufdir ser behov for en nasjonal standard for jusskompetanse på et mer operasjonalisert nivå enn hva som framkommer i 
retningslinjene, for både barnevernspedagog- og sosionomutdanningene. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

• 81. Begrunn svaret 
o Formålet med praksis er at studentene integrer kunnskap i sine profesjonelle handlinger, og jobber aktivt med å utvikle sin 

handlingskompetanse, sin analytiske refleksjon og evne til samhandling med barn, unge og foreldre og samarbeidspartnere. 
Arbeid med rolleforståelse i praksiskontekst er viktig.  
 
Bufdir mener det ikke bør være valgfritt å beskrive praksisdelen i retningslinjene, og anbefaler at det etableres en standard for 
beskrivelse av praksisdelen i grunnutdanningene. Det er i dag alt for store variasjoner mellom utdanningsinstitusjonene hva 
gjelder praksisstudier. Gitt praksisstudienes sentrale rolle i profesjonsstudier som er så sterkt knyttet til tjenesteutøvelse, er 
dette et område der man bør tilstrebe en nasjonal standard og kvalitetsnivå. Formuleringene i forskrift om felles innhold 
ivaretar ikke dette behovet i tilstrekkelig grad. 
 
Praksisdelen i retningslinjene bør si noe om minimum omfang og type praksis. Det bør også være en minstestandard for 
omfang av veiledning under praksisstudiene, veileders kompetanse og praksisstudienes relevans for utdanningen. Dernest bør 
praksisdelen være tilknyttet noen spesifikke læringsutbyttebeskrivelser. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

• 83. Begrunn svaret 
o Forslaget til retningslinjer for sosionomutdanningen er gode, men omfattende. Det framstår ikke tydelig for Bufdir hvorvidt 

omfanget er gjennomførbart på tre år. 
 
Generelt er det påpekt fra flere hold at barnevernets kompetansebehov vanskelig kan dekkes innenfor treårig 
grunnutdannelse . Regjeringen har satt som mål at andelen ansatte i barnevernet med masterutdanning skal økes. I 
direktoratets vurdering er det behov for spesialisert kompetanse knyttet til flere av barnevernets arbeidsoppgaver . Slik 
spesialisert kompetanse fordrer utdanning utover grunnutdanning.   Bufdir arbeider for tiden med å utrede behov for master, 
kompetansekrav og autorisasjon for arbeid i barnevernet, og vil derfor kunne gi flere innspill når denne er ferdig. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
o Ja. Se innspill under spørsmålet om beskrivelsen praksisstudiet er hensiktsmessig og gjennomførbar. 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Begrepsbruk: 

I læringsutbyttebeskrivelsene brukes ulike begreper for å skille mellom omfanget som det forventes kunnskap, ferdigheter 
eller generell kompetanse i. Eksempelvis skilles det mellom «bred kunnskap om», «kunnskap om», «kjennskap til» og «tilegne 
seg kunnskap om». Når du har innsikt i for eksempel etiske problemstillinger – er det «mer» enn bred kunnskap? Bufdir stiller 
spørsmålstegn ved hvorvidt operasjonaliseringen av disse nyansene er lik ved de ulike utdanningsstedene? 
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Tekstinnspill: 
Del II Kunnskap om sosiale problem, punkt 4: Funksjonsnedsettelser bør nevnes sammen med de andre 
diskrimineringsgrunnlagene. Eventuelt bør funksjonsnedsettelser nevnes i eget punkt med følgende tekst: «Har kjennskap til 
fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser, og forståelse for faktorer som bidrar til mestring, deltakelse og tilpasset hjelp i 
mangfoldige familier».    
 
Del III Arbeid med sosiale problemer, punkt 10: Setningen «Kan anvende metoder i samfunnsarbeid som fremmer makt, 
deltakelse og representasjon» suppleres med «på individ- og systemnivå». 
 
Del III Arbeid med sosiale problemer, under Ferdigheter: Det bør legges inn et nytt punkt som sier: «Studenten behersker 
grunnleggende saksbehandling, vurderinger og dokumentasjon». 
 
Del III Arbeid med sosiale problemer, under Generell kompetanse. Det bør legges inn et nytt punkt som lyder slik: «Kan 
utveksle synspunkter om muligheter og utfordringer ved bruk av digitale løsninger på individ- og systemnivå, og kan anvende 
digital kompetanse i utvikling av gode tjenester». LUBen er kopiert fra forslag til retningslinjer for vernepleiere, ettersom 
denne også er relevant for sosionomer. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Universitetet i Agder 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, 

Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 3 

• 74. Begrunn svaret 
o Sosionomutdanningen er en breddeutdanning som utdanner sosionomer til å arbeide i et komplekst felt. Det anses veldig 

ambisiøst å skulle dekke alle tjenesteområdenes nåværende og framtidige kompetansebehov. Tjenestene vil fortsatt måtte 
regne med å gi opplæring til nyutdannede tilpasset den enkelte tjeneste, og sosionomer vil fortsatt stadig måtte fylle på med 
kunnskap for å kunne dekke behovet som tjenestene har for kompetanse. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 76. Begrunn svaret 

o Sosionomutdanningen er en breddeutdanning som utdanner sosionomer til å arbeide i et komplekst felt. Det anses veldig 
ambisiøst å skulle dekke alle brukeres nåværende og framtidige behov for kompetanse. Sosionomer må fortsatt være lydhøre 
for brukernes behov og sammen med dem finne ut hva som trengs av kunnskap og kompetanse for å kunne dekke behovet. Vi 
har lagt merke til at brukernes kunnskap og brukernes perspektiv ikke er nevnt eksplisitt i retningslinjene, men at deltakelse 
fra brukere og samarbeid med brukere og samarbeidspartnere er nevnt flere ganger. Vi ønsker at et samarbeid mellom 
utdanningene og brukerorganisasjoner tydeliggjøres i retningslinjene. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 5 
• 78. Begrunn svaret 

o Vi ser behovet for styring, men vi trenger også autonomi. Retningslinjene gir klare føringer på sluttkompetanse, men også rom 
for at institusjonene kan sette sitt eget preg på utdanningen. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Vi savner minoritetsperspektivet i «Rammer for sosialt arbeid» (s. 2) og foreslår å føye det til slik: Sosialt arbeid i et urfolk- og 

minoritetsperspektiv. 
 
Vi ønsker at sosialt arbeid med familier tydeliggjøres innledningsvis i retningslinjene, ved å føye familie til målsettingen med 
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studiet slik: «Etter endt utdanning skal kandidaten kunne arbeide med sosiale problemer på individ, familie, gruppe og 
samfunnsnivå.» (s. 1). 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Vet ikke 
• 81. Begrunn svaret 

o Vi er enig i at praksis er en sentral del av studiet og støtter intensjonen om to praksisperioder. Dette vil kreve mer av 
praksisfeltet, og praksisstedene vil antakelig måtte ta imot studenter gjennom større deler av året. Dessuten vil det være 
vanskelig å få nok praksisplasser i forvaltningen slik at alle studentene kan få praksis der. Vi mener kravet om to 
praksisperioder burde følges av en lovendring slik at det ble lovpålagt å ta i mot studenter i praksis for tjenestene, eller at det 
ble et tydeligere krav på å ta imot studenter i praksis. Vi støtter også intensjonen om veiledningskompetanse, men stiller 
spørsmål ved hvordan praksisveilederne skal få denne kompetansen. Vi anbefaler at det følger finansiering til praksisstedene. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 5 
• 83. Begrunn svaret 

o Det er allerede vanskelig å gjennomføre den gjeldende rammeplanen innenfor rammen på tre år, og i retningslinjene er det 
kommet inn flere nye områder. Dessuten vil det bli krevende å ta inn en praksisperiode til. Det ser ut til at retningslinjene vil 
føre til at ferdighetstreningen også må økes. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 4 
• 85. Begrunn svaret 

o Vi finner at ferdighetstreningen er godt beskrevet. Det er bra at det er presisert at det skal foregå i mindre grupper, men det 
bør settes inn et maksimumsantall på 15 studenter. Det anses også positivt at denne skal være obligatorisk. Det er bra at det 
er presisert at de bør ledes av en fagansatt med profesjonsbakgrunn. Vi foreslår følgende tilføyelse på s. 6/7: 
"Ferdighetstreningen skal ha et dannelsesaspekt som knytter seg til selvutvikling og at studentenes egne erfaringer og 
holdninger bør være i fokus."  
 
Å styrke praksis og ferdighetstrening er læringsarenaene hvor vi har mulighet til å jobbe med kompetente yrkesutøvere for 
både nåtid og framtid. 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

o Vi synes at praksisstudiene er godt dekket i retningslinjene, men vil støtte et forslag om lovpålegg om å ta i mot studenter i 
praksis. 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Vi er usikre på hva «dette» i første linje på s. 2 henviser til. Antakelig hører dette første avsnittet på s. 2 sammen med siste 

avsnitt på s. 1, og disse bør slås sammen.  
 
I innledningen til kunnskapsområder har vi to innspill. Vi vil bytte ut yrkesspesifikke standarder med yrkesetiske standarder, 
slik: «Sosialt arbeid er en egen disiplin med profesjonsspesifikke arbeidsmåter og yrkesetiske standarder.» (2. linje). 
 
I siste linje står det at sosiale problemer er et sentralt område for sosialt arbeid. Vi foreslår å styrke dette utsagnet og skrive 
det sentrale området: «For sosialt arbeid er sosiale problemer det sentrale området, ...». 
 
Vi finner forøvrig inndelingen av de tre kunnskapsområdene med rammer for sosialt arbeid, kunnskap om sosiale problemer 
og arbeid med sosiale problemer, som ryddig og strukturerende, selv om det fører til noen gjentakelser i læringsutbyttene.  
 
Vi har en tilføyelse på III.3: «Kan gjenkjenne symptomer på vold, overgrep og omsorgssvikt, og kan avdekke ...». 
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På III.8 vil vi endre ordlyden til: «Kan anvende kunnskap om saksgangen i kommunal barneverntjeneste, i arbeid med avklaring 
av meldinger, undersøkelse, iverksettelse og oppfølging av tiltak.» På pkt. III.9 ønsker vi å tilføye omsorgssvikt. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Oslo universitetssykehus HF. 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Sosionomutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 74. Begrunn svaret 

o Oslo universitetssykehus stiller seg bak høringsinnspillet til Helse Sør-Øst, men velger også å levere inn eget. 
 
Retningslinjen dekker en bredde av ulike typer kompetanseområder som er sentrale for utøvelsen av sosialt arbeid på de 
fleste arbeidsarenaer.  Retningslinjen synes således også å ivareta sykehussosionomens kompetansebehov med inkludering av 
de mest sentrale kunnskapsområdene for den sosionomfaglige virksomheten i helsetjenesten.  Vi har imidlertid noen innspill 
til forbedring som vil beskrives under punkt 4, 8 og 9, samt se også en generell bekymring som er beskrevet under spørsmål 9. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 76. Begrunn svaret 

o Se begrunnelse under punkt 1. 
 
Sett fra et pasient/brukerperspektiv er det positivt at retningslinjen har fokus på kommunikasjon, mestring- endring, 
veiledning, medvirkning, undervisning og formidling. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 4 
• 78. Begrunn svaret 

o Det er uklart hvor standardiserte utdanningene kommer til å bli på grunnlag av denne retningslinjen. Det ligger en vekting i 
begrepsbruken (taksonomien), men så lenge det ikke er knyttet studiepoeng til emner er det vanskelig å vite hvordan dette 
slår ut. Vi er klar over at det lå utenfor mandatet til arbeidsgruppen, men velger likevel å kommentere det.   
 
For å oppnå relativt like utdanninger på landsbasis, er det viktig at det etableres en varig struktur for samarbeid, hvor 
«tjenestene» og UH sektoren er likeverdig representert også på programplannivået (nivået under retningslinjen). Dette bør 
presiseres i retningslinjen. Pr i dag er det veldig tilfeldig hvorvidt tjenestene får innflytelse på innholdet i programplanene. Et 
forslag er at tjenestene blir likeverdig representert inn i «nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sosialt arbeid og 
velferdsfag»: alternativt at det etableres et nytt fora under det nasjonale med et gitt mandat.  
 
Ut over denne generelle bekymringen, synes i all hovedsak retningslinjen å ha et passe detaljert innhold i 
læringsutbyttebeskrivelsene som både gir handlingsrom til de lokale utdanningsinstitusjonene, samtidig som en nasjonal 
standard sikres. 
Samtidig så fremstår graden av detaljering som noe varierende hvor det på noen områder er meget generelle beskrivelser i 
motsetning til andre forhold som fremstår som svært detaljert, f.eks på side 5 « ha kunnskap om privatøkonomi og gi råd til 
personer for å forebygge og avhjelpe gjelds- og privatøkonomiske problemer». Det er mulig at dette er gjort med hensikt ved 
at man ønsker å fremheve og tydeliggjøre en viss type kompetanse, men vi foreslår at det tas en gjennomgang av dette for å 
sikre en bevisst holdning til fremhevelse av enkeltemner. Dette vil kunne medvirke til et noe mer samstemt presisjonsnivå på 
retningslinjen. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Kompetanse omkring sorg og krise synes å være fraværende i utkastet.  Dette er et kunnskapsområde som er svært viktig i 

arbeidet med alvorlig syke pasienter og deres pårørende på sykehus.  Denne kompetansen vil også være sentral for utøvelsen 
av sosialt arbeid på andre sosionomfaglige arenaer som barnevern og NAV.  Vi anbefaler derfor å inkludere kompetanse 
omkring sorg og krise i retningslinjen. 
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Vi savner også et noe større fokus på familieperspektiv med vektlegging av familie, nettverk og økologisk teori. Kompetanse 
omkring barns utvikling spesielt, men også med tanke på hele menneskets livsløp kunne ha vært tydeliggjort i større grad.  
 
Et annet viktig kompetanseområde er knyttet til å kunne forebygge utbrenthet og sekundærtraumatisering som er en særlig 
utfordring i sosialarbeideryrkene. Det er et område som med fordel kunne ha vært inkludert i retningslinjen og som vi foreslår 
kan komme som en utdypning under «Del III – generell kompetanse». 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Ja 
• 81. Begrunn svaret 

o Delen om praksisstudiet fremstår som relevant og gjennomførbar. Den inkluderer viktigheten av å trene opp kompetanse 
innen kartlegging, analyse og vurdering av sosiale forhold, noe som er essensielt for å bli en kompetent sosionom i praksis.  
 
Det kan muligens bli utfordringer knyttet til å skaffe til veie praksisplasser fra ulike felt til alle studenter, samt finne 
praksisveiledere med veiledningskompetanse, men dette tas det forbehold om i retningslinjen.  Vi gjør oppmerksom på at 
dersom det skal være et krav av studenten skal få erfaring med å fatte vedtak/beslutninger forutsetter det at et av 
praksisstedene er innen forvaltning. 
 
Se også punkt 8 hvor praksisstudiet også omtales. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 83. Begrunn svaret 

o Retningslinjen er omfattende og inkluderer et stort omfang av kunnskapsområder som er relevant for den sosionomfaglige 
utøvelsen. Innholdet i retningslinjen reflekterer således fagets spesielle karakter som innebærer at sosionomen skal ha en 
helhetlig breddekompetanse som omfatter en rekke teoretiske perspektiver og kunnskapsområder. Dette mener vi 
fremkommer tydelig i retningslinjen.   
 
Vi mener omfanget av retningslinjen er gjennomførbar i rammen av et 3 års løp- med hjelp av en god oppbygning og 
strukturering. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 5 
• 85. Begrunn svaret 

o Ferdighetstreningen i utdanningen synes å være godt beskrevet og vektlagt i retningslinjen.  Det fremkommer at det er en 
omfattende og viktig kompetanseområde og det er beskrevet på en nøyaktig og detaljert måte. 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

o Vi foreslår å inkludere varigheten og omfanget av praksisperioden i retningslinjen.  I henhold til «Kvalitet i praksisstudiene i 
helse- og sosialfaglig høyere utdanning», 2016, settes det krav om minimum 17 ukers praksisperiode for 
sosionomutdanningen, og dette bør med fordel fremkomme i retningslinjen. 
 
Vi ønsker også en nærmere vurdering av om det bør inkluderes en nasjonal vurderingsbeskrivelse for å evaluere studentenes 
praksis. Det er viktig at mindre egnede kandidater i den praktiske utøvelse av faget får tilbakemelding om utviklingsområder. 
Det kan med fordel stilles større krav til praktikantene og den faglige utøvelsen de skal trenes opp i, enn det som synes være 
praksis i dag. 
 
Det stilles krav om formell veiledningskompetanse på de sykehusansatte. Dette kravet må ses i sammenheng med hva som 
skal være universitets- og høgskoleansattes rolle når studentene gjennomfører sine praksisstudier. OUS støtter formuleringen 
i forskriften om at lærer skal være oppdatert i praksisstedets problemstillinger og sikre kontinuitet, sammenheng og 
progresjon i studiet. Lærers rolle og krav til oppfølging fra utdanningsinstitusjonens side er for lite tydelig definert i 
retningslinjen for sosionomene og må tydeliggjøres. OUS forventer at forskriftens innhold er førende.  
Det kan ikke være opp til det enkelte helseforetak og den enkelte utdanningsinstitusjon å fremforhandle løsninger på dette. 
OUS ønsker derfor at dette tydeliggjøres og at det utarbeides nasjonale maler for samarbeidsavtaler hvor blant annet 
utdanningsinstitusjonenes ansvar for oppfølgingen av studenter i praksis operasjonaliseres, basert på beskrivelsen i 
forskriften. 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Vi foreslår å inkludere i retningslinjen at utdanningen kvalifiserer til yrkestittelen «sosionom».  

Vi foreslår å omskrive eller stryke setningen på side 2 under kunnskapsområder «Et fag kjennetegnes av et område som 
konstituerer disiplinen».  Det forutsetter stor kompetanse innen profesjonaliseringsteori for å kunne finne mening i dette. 
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Kunnskapsområde 2; 3 kulepunkt. OUS mener at helse må forstås i videre sammenheng enn psykisk helse og foreslår å 
supplere med somatisk helse.  
 
Vi opplever at oppdelingen i kunnskapsområder (rammer for sosialt arbeid, kunnskap om sosial problemer, arbeid med sosiale 
problemer) bidrar til å gjøre fremstillingen av retningslinjen svært ryddig og oversiktlig. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o NFSS (nettverk funksjonshemmede seksualitet og samliv), Habiliteringen i Norge, spesiallisthelsetjenesten 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sosionomutdanningen, 

Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o Vet ikke 

• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o Vet ikke 

• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Kliniske utfordringer som ulike helsearbeidere møter i forhold til seksuell helse står ikke i forhold til relevant kompetanse de 
får i sine utdanninger. «Seksuell helse» har minimal plass i fagplaner, og i noen utdanninger nærmest fraværende. Pasienter 
av i dag har gjerne forventninger om å ta opp slike problemstillinger, samt få råd og hjelp. Utdanningsinstitusjonene må sørge 
for at uteksaminerte kandidater er kledt på for oppgaven(e), noe som bl.a. betyr at seksualfaget må få en seriøs plass i 
fagplanene. Mange ganger er det komplekse og vanskelige tema de ønsker drøftet. NFSS (nettverk funksjonshemmede 
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seksualitet og samliv) favner både rehabilitering og habiliteringsfeltet. Vi har 20 års erfaring. Ønsker og bidra til at nye 
generasjoner helsearbeidere blir kompetente fagfolk. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Ja 
• 81. Begrunn svaret 

o fullt mulig, og nødvendig, å realisere 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 1 

• 83. Begrunn svaret 
o er realiserbart 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 4 
• 85. Begrunn svaret 

o NFSS ser at det mangler sexologfaglig kompetanse også blant sosionomer, personer som skal være terapeuter må ha et 
minimum av kompetanse på feltet 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Høgskolen i Innlandet 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 74. Begrunn svaret 

o Vanskelig å svare på. Antagelig innenfor, men må være under fortløpende revisjon. Se forslag til konkrete endringer under 
punktet som omhandler kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 76. Begrunn svaret 

o Vanskelig å svare på. Antagelig innenfor, men må være under fortløpende revisjon. Se forslag til konkrete endringer under 
punktet som omhandler kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 6 
• 78. Begrunn svaret 

o Det er generelt litt for mange læringsutbyttebeskrivelser. Det bør vurderes å slå sammen med noen og løfte de opp på et litt 
høyere nivå. Dvs. gjøre de noe mer generelle, og overlate konkretiseringen til studiestedene. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o - Det må gjerne fremgå enda tydeligere at det er sosionomens breddekompetanse som er dens spisskompetanse. 

- Vi ønsker et læringsutbytte som omhandler sosionomens generelle kompetanse mht. omstillings- og utviklingsprosesser, 
innovasjon og sosialt entreprenørskap. 
 
Forslag til noen tekstlige endringer i noen læringsutbytter: 
 
Rammer for sosialt arbeid: 
- (Kunnskap, punkt 5): Har kunnskap om juridiske metoder og sentrale lover innen velferdsforvaltning. 
(dersom man skal liste opp aktuelle lovområder bør også arbeid og folketrygd nevnes) 
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- (Generell kompetanse, punkt 2): Har innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser og hvordan sosionomer kan 
bidra til allmenn opplysning, politisk påvirkning og samfunnsplanlegging. 
 
Kunnskap om sosiale problemer: 
- Kunnskap om og forståelse av hvordan organisatoriske rammer påvirker problemforståelse og løsninger.  
 
Arbeid med sosiale problemer: 
Kunnskaper: 
- (Pkt 2): Har kunnskap om gjeldsproblematikk og privatøkonomiske forhold 
 
Ferdigheter: 
- Kan anvende kunnskap om mobilisering, sosiale felleskap og selvhjelpsorganisering. 
- Kan anvende kunnskap om organisasjonsteori for å påvirke strukturer og systembetingelser. 
- Kan anvende kunnskap om samfunnet og velferdsstaten for å forebygge, redusere eller løse sosiale problemer. 
- Kan å gi råd til personer for å forebygge og avhjelpe gjelds- og privatøkonomiske problemer. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Nei 
• 81. Begrunn svaret 

o - Det er viktig at beskrivelsen av form, omfang og innhold i praksisstudiene samordnes med retningslinjene til andre 
programfag (dvs. samme grad av forpliktelse). 
- Unngå bruk av ord som bør i teksten. Det er viktig å forplikte både studiestedene og eierne ift. hvordan praksis skal 
gjennomføres – både ift. innhold, lengde og fag-/virksomhetsområder. 
- Det må gjerne fremgå at praksis på systemnivå kan inngå som en del av praksisstudiene. Poenget her er å få frem at praksis 
også kan foregå innen samfunnsplanlegging og/eller i prosjekter hvor formålet er for eksempel å utvikle bomiljøer eller 
velferdsordninger lokalt / nasjonalt /internasjonalt. 
 
• Forslag til endring i teksten: 
 
«I praksisstudiene skal studentene koble teori og faglig kunnskap med praktiske erfaringer. Gjennom praksis skal studentene 
få erfaring med å etablere kontakt, utrede/undersøke, vurdere og fatte vedtak/beslutninger i samarbeid med de som 
oppsøker hjelp og samarbeidspartnere. Videre skal studentene få erfaring med administrasjon og planlegging samt drive 
utviklingsarbeid der det er mulig» 
 
«I praksisstudiene skal studenten få kjennskap til tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid, og gis muligheten til å kritisk 
reflektere over praksisstedets arbeidsformer og arbeidsbetingelser» 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 5 
• 83. Begrunn svaret 

o Det er ikke mulig innenfor dagens rammebetingelser og finansieringskategori å gjennomføre et så ambisiøst 
utdanningsprogram, bl.a. med hensyn til omfang og kvalitet på ferdighetstrening og praksisstudier. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 2 
• 85. Begrunn svaret 

o - Det bør fremgå tydeligere at ferdighetstrening innbefatter flere elementer enn kommunikasjons- og relasjonstrening. Det 
kan gjerne fremgå at ferdighetsområder som det må øves på i mindre grupper og under veiledning er: 
   - Kommunikasjon og relasjonelle ferdigheter 
   - Administrasjon og planlegging, ledelse og koordinering 
   - Skriftlige ferdigheter 
   - Muntlige formidlingsferdigheter 
   - Kognitive og analytiske ferdigheter 
   - Kreative, skapende og innovative ferdigheter 
   - Påvirkerferdigheter 
   - Etiske ferdigheter 
 
Forslag til endring i teksten: 



Høring RETHOS fase1  13.08.2018 12:03 
 

  
 

«Gjennom prosessuell simuleringstrening skal studentene gis opplæring i samhandlingsmodeller rettet mot mennesker i ulike 
stadier av livsløpet fra barndom til alderdom, og i ulike livssituasjoner» 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

o Ingen innspill 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Vi opplever inndelingen i 3 kunnskapsområder som lite hensiktsmessig, bl.a. fordi det under det ene kunnskapsområdet 
(kunnskap om sosiale problemer) ikke fremkommer noen læringsutbytter knyttet til ferdigheter.  
Forslag: Endre kunnskapsområdene til 
1. Rammer for, og perspektiver på, sosialt arbeid 
2. Kunnskap om, og arbeid med, sosiale problemer 
 
Under Kunnskap om sosiale problemer: 
- Unngå å bruke sosiale- og helsemessige problemer når overskriften er sosiale problemer. Viktig å motvirke tendensen til at 
sosiale problemer omdefineres til helseproblemer og at både problemforståelse og løsninger knyttes til det helsefaglige 
paradigmet. 
 
Viktig å tydeliggjøre sosionomenes spisskompetanse/kjernekompetanse som kan benyttes innenfor alle sosialfaglige 
arbeidsfelt: 
- Administrasjon, koordinering og ledelse 
- Helhetlig perspektiv/tilnærming (individ, samfunn, levekår) 
- Utredning og analyse på individ-/organisasjons-/systemnivå 
 
Perspektiver på sosialt arbeid som kan fremheves: 
- Helhet - deler 
- Minoritet – majoritet 
- Inkludering – ekskludering - marginalisering 
- Stat – sivilsamfunn 
- Kultur og mangfold 
- Livsløpsperspektiver 
- Sosial mobilitet 
- «well-being»/sosialt velvære 
 
Forslag til alternativ tekst under Formål : 
«Formålet med sosionomutdanningen er å kvalifisere praksisorienterte og reflekterte profesjonsutøvere som kan bistå 
enkeltpersoner, familier eller grupper av mennesker som trenger hjelp med det formål å forebygge, redusere eller løse sosiale 
problemer. 
 
Arbeidet som sosionom baserer seg på en forståelse av sammenhengen mellom individuelle problemer og den 
samfunnsmessige kontekst slike problemer oppstår i. Dette forutsetter en grunnleggende innsikt i vitenskapsteoretiske, 
metodologiske og etiske spørsmål. En sosialarbeider har innsikt i hvordan man samler inn pålitelig og relevant informasjon, 
hvordan denne informasjonen kan tolkes, og hvordan tolkningen henger sammen med hvilke teoretiske forutsetninger som 
legges til grunn.  
 
Sosialt arbeid foregår på ulike felt, på ulike nivå, er rettet mot ulike grupper i ulike aldre, og rommer både en forebyggende og 
en praktisk hjelpende tilnærming. Sosialarbeidere jobber både i offentlig, privat og frivillig sektor, og utdanningen kvalifiserer 
til arbeid på områder som NAV, barnevern, kriminalomsorg, skole, kommunal helse- og omsorgstjeneste, og migrasjonsfeltet. 
 
Etter endt utdanning ………» 
- Forslag til tillegg i tekst under Krav til studiets oppbygging: 
«En avgjørende forutsetning for utvikling av kompetanse som er overførbar fra en akademisk utdanningskontekst til ulike 
profesjonspraksiser er at utdanningen er praksisnær i sin pedagogiske innretning.  Studiet bør derfor veksle mellom konkrete 
praksiserfaringer og tilrettelagt teoretisk refleksjon. Sosionomstudenter må gis kontinuerlige muligheter til å anvende både 
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yrkespraktiske, teoretisk/analytiske ferdigheter og verdibaserte vurderinger på praksisnære situasjoner gjennom 
bachelorstudiet» 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Helse Sør-Øst RHF 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 74. Begrunn svaret 
o Retningslinjen dekker en bredde av ulike typer kompetanseområder som er sentrale for utøvelsen av sosialt arbeid på de 

fleste arbeidsarenaer.  Retningslinjen synes således også å ivareta sykehussosionomens kompetansebehov med inkludering av 
de mest sentrale kunnskapsområdene for den sosionomfaglige virksomheten i helsetjenesten.  Vi har imidlertid noen innspill 
til forbedring som vil beskrives under punkt 4, 8 og 9, samt se også en generell bekymring som er beskrevet under spørsmål 9. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 76. Begrunn svaret 

o Se begrunnelse under punkt 1. Sett fra et pasient/brukerperspektiv er det positivt at retningslinjen har fokus på 
kommunikasjon, mestring- endring, veiledning, medvirkning, undervisning og formidling. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 4 
• 78. Begrunn svaret 

o Det er likevel uklart hvor standardiserte utdanningene kommer til å bli på grunnlag av denne retningslinjen. Det ligger en 
vekting i begrepsbruken (taksonomien), men så lenge det ikke er knyttet studiepoeng til emner er det vanskelig å vite hvordan 
dette slår ut. Vi er klar over at det lå utenfor mandatet til arbeidsgruppen, men velger likevel å kommentere det.   
For å oppnå relativt like utdanninger på landsbasis, er det viktig at det etableres en varig struktur for samarbeid, hvor 
«tjenestene» og UH sektoren er likeverdig representert også på programplannivået (nivået under retningslinjen). Dette bør 
presiseres i retningslinjen. Pr i dag er det veldig tilfeldig hvorvidt tjenestene får innflytelse på innholdet i programplanene. Et 
forslag er at tjenestene blir likeverdig representert inn i «nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sosialt arbeid og 
velferdsfag»: alternativt at det etableres et nytt fora under det nasjonale med et gitt mandat.  
Ut over denne generelle bekymringen, synes i all hovedsak retningslinjen å ha et passe detaljert innhold i 
læringsutbyttebeskrivelsene som både gir handlingsrom til de lokale utdanningsinstitusjonene, samtidig som en nasjonal 
standard sikres. 
Samtidig så fremstår graden av detaljering som noe varierende hvor det på noen områder er meget generelle beskrivelser i 
motsetning til andre forhold som fremstår som svært detaljert, f.eks. på side 5 «ha kunnskap om privatøkonomi og gi råd til 
personer for å forebygge og avhjelpe gjelds- og privatøkonomiske problemer». Det er mulig at dette er gjort med hensikt ved 
at man ønsker å fremheve og tydeliggjøre en viss type kompetanse, men vi foreslår at det tas en gjennomgang av dette for å 
sikre en bevist holdning til fremhevelse av enkeltemner. Dette vil kunne medvirke til et noe mer samstemt presisjonsnivå på 
retningslinjen. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Kompetanse om sorg og krise synes å være fraværende i utkastet.  Dette er et kunnskapsområde som er svært viktig i arbeidet 

med alvorlig syke pasienter og deres pårørende på sykehus.  Denne kompetansen vil også være sentral for utøvelsen av sosialt 
arbeid på andre sosionomfaglige arenaer som barnevern og NAV.  Vi anbefaler derfor å inkludere kompetanse omkring sorg og 
krise i retningslinjen. 
Vi savner også et noe større fokus på familieperspektiv med vektlegging av familie, nettverk og økologisk teori. Kompetanse 
omkring barns utvikling spesielt, men også med tanke på hele menneskets livsløp kunne ha vært tydeliggjort i større grad.  
Et annet viktig kompetanseområde er knyttet til å kunne forebygge utbrenthet og sekundærtraumatisering som er en særlig 
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utfordring i sosialarbeideryrkene. Det er et område som med fordel kunne ha vært inkludert i retningslinjen og som vi foreslår 
kan komme som en utdypning under «Del III – generell kompetanse». 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Ja 
• 81. Begrunn svaret 

o Delen om praksisstudiet fremstår som relevant og gjennomførbar. Den inkluderer viktigheten av å trene opp kompetanse 
innen kartlegging, analyse og vurdering av sosiale forhold, noe som er essensielt for å bli en kompetent sosionom i praksis. Det 
kan muligens bli utfordringer knyttet til å skaffe til veie praksisplasser fra ulike felt til alle studenter, samt finne 
praksisveiledere med veiledningskompetanse, men dette tas det forbehold om i retningslinjen.  Vi gjør oppmerksom på at 
dersom det skal være et krav av studenten skal få erfaring med å fatte vedtak/beslutninger forutsetter det at et av 
praksisstedene er innen forvaltning. 
Se også punkt 8 hvor praksisstudiet også omtales. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 83. Begrunn svaret 

o Retningslinjen er omfattende og inkluderer et stort omfang av kunnskapsområder som er relevant for den sosionomfaglige 
utøvelsen. Innholdet i retningslinjen reflekterer således fagets spesielle karakter som innebærer at sosionomen skal ha en 
helhetlig breddekompetanse som omfatter en rekke teoretiske perspektiver og kunnskapsområder. Dette mener vi 
fremkommer tydelig i retningslinjen.   
Vi mener omfanget av retningslinjen er gjennomførbar i rammen av et 3 års løp- med hjelp av en god oppbygning og 
strukturering. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 5 
• 85. Begrunn svaret 

o Ferdighetstreningen i utdanningen synes å være godt beskrevet og vektlagt i retningslinjen.  Det fremkommer at det er en 
omfattende og viktig kompetanseområde og det er beskrevet på en nøyaktig og detaljert måte. 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

o Vi foreslår å inkludere varigheten og omfanget av praksisperioden i retningslinjen.  I henhold til «Kvalitet i praksisstudiene i 
helse- og sosialfaglig høyere utdanning», 2016, settes det krav om minimum 17 ukers praksisperiode for 
sosionomutdanningen, og dette bør med fordel fremkomme i retningslinjen. 
Vi ønsker også en nærmere vurdering av om det bør inkluderes en nasjonal vurderingsbeskrivelse for å evaluere studentenes 
praksis. Det er viktig at mindre egnede kandidater i den praktiske utøvelse av faget får tilbakemelding om utviklingsområder. 
Det kan med fordel stilles større krav til praktikantene og den faglige utøvelsen de skal trenes opp i, enn det som synes være 
praksis i dag. 
Det stilles krav om formell veiledningskompetanse på de sykehusansatte. Dette kravet må ses i sammenheng med hva som 
skal være universitets- og høgskoleansattes rolle når studentene gjennomfører sine praksisstudier. HSØ støtter formuleringen 
i forskrift om at lærer skal være oppdatert i praksisstedets problemstillinger og sikre kontinuitet, sammenheng og progresjon i 
studiet. Lærers rolle og krav til oppfølging fra utdanningsinstitusjonens side er for lite tydelig definert i retningslinjen for 
sosionomene og må tydeliggjøres. HSØ forventer at forskrifts innhold er førende.  
Det kan ikke være opp til det enkelte helseforetak og den enkelte utdanningsinstitusjon å fremforhandle løsninger på dette. 
HSØ ønsker derfor at dette tydeliggjøres og at det utarbeides nasjonale maler for samarbeidsavtaler hvor blant annet 
utdanningsinstitusjonenes ansvar for oppfølgingen av studenter i praksis operasjonaliseres, basert på beskrivelsen i forskrift. 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Vi foreslår å inkludere i retningslinjen at utdanningen kvalifiserer til yrkestittelen «sosionom».  

Vi foreslår å omskrive eller stryke setningen på side 2 under kunnskapsområder «Et fag kjennetegnes av et område som 
konstituerer disiplinen».  Det forutsetter stor kompetanse innen profesjonaliseringsteori for å kunne finne mening i dette. 
Kunnskapsområde 2; 3 kulepunkt. HSØ mener at helse må forstås i videre sammenheng enn psykisk helse og foreslår å 
supplere med somatisk helse.  
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Vi opplever at oppdelingen i kunnskapsområder (rammer for sosialt arbeid, kunnskap om sosial problemer, arbeid med sosiale 
problemer) bidrar til å gjøre fremstillingen av retningslinjen svært ryddig og oversiktlig. 

 
 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Interesseorganisasjon 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Norske Kveners Forbund - Ruijan Kveeniliitto 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Kompetanse om nasjonale minoriteter mangler. 
I det norske samfunnet er det stor mangel på kunnskap om Norges fem nasjonale minoriteter, kvener, skogfinner, 
tater/romani, rom og jøder. I helse- og sosialfagene er kunnskap og forståelse for nasjonale minoriteters rettigheter, status og 
utfordringer særdeles viktig. I møte med folkene i det som kan være sårbare situasjoner er det avgjørende med forståelse for 
kulturene og bakgrunnshistorien med holdninger folkegruppene har blitt utsatt for og også møter i dagens Norge.  
Norske Kveners Forbund foreslår følgende endringer/tillegg: 
 
Sosionomutdanningen 
Under I RAMMER FOR SOSIALT ARBEID, Kunnskap 
Nytt punkt: 
Har kunnskap om nasjonale minoriteters rettigheter, kunnskap om og forståelse for de nasjonale minoritetenes status og 
korte historiske trekk 
 
Under II KUNNSKAP OM SOSIALE PROBLEMER, Kunnskaper  
Nytt punkt: 
Har kunnskap om særlige forhold som angår nasjonale minoriteter og helsemessige utfordringer, samt levekår, utdanningsnivå 
og andre generelle trekk med assimileringsprosessene som bakgrunn 
 
Under III ARBEID MED SOSIALE PROBLEMER, Kunnskaper  
Nytt punkt: 
Har kunnskap om samiske, kvenske, norske rom og tater/romani brukeres rett til bruk av eget språk  
 
Merk: Denne retten er i hht til Minoritetsspråkpakten og FNs konvensjon om sosiale og politiske rettigheter 
 
Under III ARBEID MED SOSIALE PROBLEMER, Ferdigheter  
Tilføyelse 
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4. Kan anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn i møte med 
enkeltpersoner og grupper, herunder samiske brukeres og nasjonale minoriteters rettigheter 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Interesseorganisasjon 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Exercise is Medicine Norge 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, 

Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 3 

• 74. Begrunn svaret 
o Vi får en stadig eldre befolkning, og med dette er det behov for å forebygge og behandle flere med livsstilssykdommer. 

Befolkningens kompetanse innen fysisk aktivitet og helse ser ut til å være todelt, de som vet mye om temaet og som 
prioriterer å være fysisk aktive og motsatt. Dessverre så viser det seg at de med høyere sosioøkonomisk status har bedre 
kompetanse og holder mer på med fysisk aktivitet enn de med lavere sosioøkonomisk status. Dette påvirker folkehelsen og 
dødelighet til de to gruppene, jfr bl.a. forskning fra vestlige og østlige bydeler i Oslo. Mennesker med lavere sosioøkonomisk 
status er oftere i kontakt med sosionomer enn de med høyere status, dette gjelder både barn og voksne. Derfor er det et stort 
behov for at sosionomer også tilegner en stort grad av kunnskap om fysisk aktivitet og helse, og de positive effektene av dette. 
Utkastet bør derfor ta inn mer undervisning om fysisk aktivitet og helse. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 76. Begrunn svaret 

o Vi får en stadig eldre befolkning, og med dette er det behov for å forebygge og behandle flere med livsstilssykdommer. 
Befolkningens kompetanse innen fysisk aktivitet og helse ser ut til å være todelt, de som vet mye om temaet og som 
prioriterer å være fysisk aktive og motsatt. Dessverre så viser det seg at de med høyere sosioøkonomisk status har bedre 
kompetanse og holder mer på med fysisk aktivitet enn de med lavere sosioøkonomisk status. Dette påvirker folkehelsen og 
dødelighet til de to gruppene, jfr bl.a. forskning fra vestlige og østlige bydeler i Oslo. Mennesker med lavere sosioøkonomisk 
status er oftere i kontakt med sosionomer enn de med høyere status, dette gjelder både barn og voksne. Derfor er det et stort 
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behov for at sosionomer også tilegner en stort grad av kunnskap om fysisk aktivitet og helse, og de positive effektene av dette. 
Utkastet bør derfor ta inn mer undervisning om fysisk aktivitet og helse. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 8 
• 78. Begrunn svaret 

o Med bakgrunn i samfunnsutviklingen med stadig flere med livsstilsrelaterte sykdommer, med tilhørende kostnader, så bør den 
nasjonale styringen være sterkere. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Høringen er et overordnet dokument, og vi vet ikke hva som vil gjøres i praksis, ikke minst innen temaet fysisk aktivitet og 

helse. Fokuset på fysisk aktivitet som forebygging og intervensjon kunne vært sterkere. 
• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?  
o Ja 

• 81. Begrunn svaret 
o Planlagt gjennomføring ser adekvat ut. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 3 
• 83. Begrunn svaret 

o Gjennomføring av teoretisk og praktisk opplæring ser ut til å være mulig innen tidsrammen. 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
o 4 

• 85. Begrunn svaret 
o Det å motivere til å starte med fysisk aktivitet eller øke dette, krever god trening innen atferdsendring. Dette vektlegges i for 

liten grad i utkastet. 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
o Trening innen atferdsendring. 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Verdens Helseorganisasjon (WHO) estimerer at i 2020 vil 70 % av all sykdom ha sin bakgrunn i livsstilssykdommer (ref.). Det er 

estimert at fysisk inaktivitet årlig forårsaker 5.3 millioner premature dødsfall i verden. Fysisk inaktivitet er en av de viktigste 
risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, metabolsk syndrom, overvekt, muskel- og skjelettsykdommer. 
Norge har sluttet seg til WHO sitt mål om 25 % reduksjon i for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) innen 2025, og 
Norge har utarbeidet en egen NCD strategi.  Dette innebærer bl.a. at forekomsten av høyt blodtrykk skal reduseres med 25 % 
og andelen fysisk inaktive skal reduseres med 10 %.    
Regelmessig fysisk aktivitet (FA) har en betydelig helsefremmende og sykdomsforebyggende effekt. Det er i økende grad 
dokumentasjon for at FA også kan benyttes som et selvstendig terapeutisk tiltak i behandling av en rekke sykdommer. I tillegg 
til de positive effektene som FA har på sykdomsgruppene nevnt over, reduserer regelmessig FA risikoen for å få en 
kreftdiagnose med 20-40 %, og best dokumentert effekt er det i forhold til tykktarmskreft, brystkreft, prostata-, eggstokk- og 
livmorhalskreft. FA øker dessuten sjansen for overlevelse med 50-60 % etter at man har fått brystkreft eller tykktarmskreft. FA 
har også store positive effekter på psykiske lidelser.  
I 2015 publiserte Helsedirektoratet en rapport som viser at kun 32% av Norges voksne befolkning innfrir helsemyndighetenes 
anbefalinger om 150 minutter fysisk aktivitet i uken, og at vi er stillesittende 9,1 timer i den våkne delen av døgnet. 
Det har dessverre vist seg at det er en lang vei å gå fra vitenskapelig dokumentasjon til aktivt bruk av FA som behandlingsform 
i helsevesenet. Samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar 2012 har medført bl.a. at flere pasienter skal behandles i 
primærhelsetjenesten, dvs en overføring av store deler av behandlingsansvaret formelt og i praksis fra spesialisthelsetjenesten 
til primærhelsetjenesten. Noen av målene med reformen har vært å øke forebyggingen fremfor å «reparere», tidlig innsats 
fremfor sen innsats, og å få ulike ledd i helsetjenesten til å arbeide bedre sammen. Samtidig skulle det også utvikles flere 
tilbud til dem som ønsker hjelp for å legge om til sunnere levevaner (økt fysisk aktivitet, sunnere kosthold og røykeslutt) for å 
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redusere risiko for sykdom og død. 82 % av Norges befolkning er innom fastlegen i løpet av ett år. Helsetjenesten må således 
anses som en viktig arena for å nå og gi råd til befolkningen om de helsefremmende effektene av fysisk aktivitet. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o St. Olavs hospital 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Radiografutdanningen, 

Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 3 

• 74. Begrunn svaret 
o Sosionomer i både 1. og 2. linjetjenesten yter tjenester til brukere med komplekse og sammensatte problemstillinger etter 

skade, operasjon eller akutt sykdom i akutt/tidlig fase.  Alle aspekter ved sosialfaglig basiskompetanse (kunnskap og 
ferdigheter innenfor arbeid med sosiale problemer) må derfor vektes enda sterkere. Særfaglighet må gjenspeiles og det må 
være tydelig definert hva en sosionom skal kunne, dvs. ferdigheter knyttet til utredning av aktuelle problemstillinger og 
igangsetting av relevante tiltak.  
 
Fokusområder er informasjon/råd/veiledning og bistand, kontaktformidling til andre hjelpeinstanser, samt undervisning og 
opplæring individuelt og i grupper til både brukere/pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Kommunikasjons- og 
formidlingskompetanse må vektlegges med tanke på opplæring og undervisning, deriblant kunnskap om helsepedagogikk. 
 
Problemstillingene som sosionomer i kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste møter kan være overlappende, 
ettersom brukerne/pasienter skrives ut tidlig og har samme utfordringer mens de er innlagt i spesialisthelsetjenesten som 
umiddelbart etter utskrivelse til kommunehelsetjenesten. 
Dette forutsetter gode overføringer og samhandlingskompetanse samt oppdatert kunnskap der brukeren/pasienten skal 
følges opp. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 76. Begrunn svaret 

o Brukerne forventer å møte en yrkesutøver med bred faglig basiskompetanse og oppdatert kunnskap, som er trygg nok i sin 
fagutøvelse til å vurdere og ivareta brukerens behov på profesjonell måte. Dette inkluderer å utfordre og styrke/sette 
brukeren/pasienten/pårørende i stand til mestring av egen livssituasjon. I dette inngår mestringsorienterte samtaler og 
løsningsorientert coaching. 
I tillegg forventes at yrkesutøver viser empati, situasjonsforståelse, gir samvalgsmuligheter og har gode 
kommunikasjonsferdigheter. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 78. Begrunn svaret 
o Spørsmålet er todelt og vanskelig å besvare på en skala. 

Utdanningenes behov for autonomi er i meget stor grad ivaretatt (score 8), i mindre grad nasjonal standardisering (score 3). 
Det er svært viktig at kunnskapsbasen i sosionomutdanningen er lik, uavhengig av hvor i Norge man tar utdanning.  Det savnes 
større nasjonal standardisering – ettersom den store frihetsgraden med utforming av studiet lokalt kan skape store forskjeller 
på hva som vektlegges. Det kan medføre at tjenestenes framtidige valg av jobbsøkere vil påvirkes av hvilken 
utdanningsinstitusjon kandidaten kommer fra. 
Vi synes også det slår feil ut, altså virker stigmatiserende, at kun deler av en befolkning (samer) vektlegges spesielt i læreplan 
uten å inkludere alle minoriteter. 
 
Det må være en enhetlig retningslinje for vurdering av skikkethet for alle utdanningene. Det må også være retningslinjer for 
formidling av nødvendig informasjon mellom utdanningene og praksissted for å kunne ivareta studentens behov for 
tilrettelegging i praksis. 
 
Beskrivelsen av studiet bør være presis. Vi mener at det bør være lik vekting av fagene på nasjonalt nivå når det gjelder 
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studiepoeng og timetall. Det bør være sterk fokus på basisfagene, sosialfagene «drukner i» «må og bør» -fagene. Det er 
ønskelig at ferdighetstreningen i utdanningen må få større vekt på pasient-/brukerkontakt og praktiske ferdigheter. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Det er behov for bedre/bredere kompetanse innenfor ulike offentlige tjenester og utvikling av disse, blant annet hvordan og 

hva forvalter offentlige instanser som Helfo, Pasientreiser, Udi, skatteetaten osv. 
Ulike fokusområder er: 
• familier med komplekse problemstillinger 
• folkehelseperspektivet  
• forebyggende perspektivet (rehabiliterende, forebyggende) 
• tverrfaglig/tverretatlig samarbeid 
• juridisk kompetanse  
• veiledningskompetanse relatert til ulike regelverk som styrer ulike deler av tjenesteområdene 
• arbeid med enkeltindivider og familier i sorg og krise 
• forberedelse til arbeidslivet (retter, plikter, spilleregler) 
• endringskompetanse 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Ja 
• 81. Begrunn svaret 

o Praksis er en viktig del av studiet og praksisnær undervisning må startes tidlig. 
Simulering og ferdighetstrening med relevant kasuistikk vil være viktig som praksisforberedende tiltak og gir mer fullverdig 
utbytte av praksis i spesialisthelsetjenesten. Erfaring fra ulike praksisfelt og forvaltningsnivå, deriblant praksis i 
spesialisthelsetjenesten må være obligatorisk. Veileder skal ha sosionomfaglig kompetanse. Det må defineres nærmere hvilket 
nivå veiledningskompetansen skal ligge på. 
 
Det støttes av deler av studiet skal være felles med andre utdanninger for å fremme samarbeids- og 
samhandlingskompetansen. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 83. Begrunn svaret 

o Retningslinjen er omfattende for et 3-årig studium på bachelornivå. Enkelte områder er beskrevet på detaljnivå.  Det blir viktig 
at det blir felles vekting og nok omfang av sosionomens kjerneområder som er å planlegge, etablere kontakt, 
utrede/kartlegge, vurdere/prioritere, fatte vedtak i samarbeid med bruker/pasient og relatert til ulike individuelle 
problemstillinger. Støttefag er viktige, men må tilpasses og evt. reduseres hvis omfanget er for stort. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 3 
• 85. Begrunn svaret 

o Ferdighetstrening må vies mer oppmerksomhet.   
Arbeid med kasuistikk må inngå som en viktig del i ferdighetstrening. 
Det er lite ferdigheter knyttet til kunnskap om sosiale problemer. 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

o Innholdet i studiets oppbygninger er lite konkretisert ettersom retningslinjen er overordnet og generell. Det bør konkretiseres 
hva utdanningsløpet skal inneholde, systematisk oppbygd, enn hva det kan/bør inneholde. 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Det må være en mer detaljert oversikt over hva man forventer sosionomen skal kunne etter endt utdannelse (mer fokus på 

annet enn miljørettet arbeid) 
 
Skole – praksissted må ha en tett dialog i og med at mye overlates til utdanningsstedet 
Det må være et krav om at undervisningspersonell i utdanningsinstitusjoner har oppdatert kunnskap og erfaring fra 
praksisfeltene. I spesialisthelsetjenesten kan dette sikres gjennom kombinerte stillinger. 
 
Studentmobilitet versus lokal styring: Hvordan vil forskjellige lokale forhold få konsekvens når student skal bytte 
utdanningssted? Hva med lokal vurdering av sluttkompetansen? 
Evaluering ligger til institusjoner – det må presiseres hvordan det skal sikres likt nivå i evaluering 
Enhetlig vekting av LUBèr nasjonalt for å unngå at det kan bli for stor differanse mellom utdanningssteder. Retningslinjene bør 
beskrive vurderingsform, for eksempel for å sikre en avsluttende klinisk eksamen ved alle utdanningene, samt å ha 
bacheloroppgave 
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Rammeplan må synliggjøre avgrensing mot andre yrkesgrupper som jobber innen samme fagfelt (tydelig rollebeskrivelse). 
 
Retningslinjen uttrykker noen generelle mål, deretter blir det veldig spesifikt (spissformulert og strategisk ift. velferds- og 
arbeidskompetanse). Bredden i sosialt arbeid er ivaretatt. 
Det er viktig å kunne anvende å gi råd og veiledning.  
 
Ferdighetsutdanning – dette er viktig ift. kategorisering av utdanning. 
Praksis skal dekke ulike tjenestenivå, tverrprofesjonell samarbeid, folkehelsearbeid og livsløpsperspektiv. Antall praksisuker 
må defineres og gjøres obligatorisk. 
 
Nyutdannet sosionom skal ikke være klinisk behandler eller terapeut, men kunne utrede, saksbehandle og igangsette tiltak. 
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Rett til å kalle seg sosionom etter endt utdanning (autorisasjon). For sosionomer som jobber med helsetjenester vil 
autorisasjon lette arbeidet, særlig når det gjelder samhandling med offentlige samarbeidspartnere. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Private sykehus 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Lovisenberg Diakonale Sykehus 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Radiografutdanningen, 

Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 5 

• 74. Begrunn svaret 
o Meget god teori. Men i praksis kan det vært langt mindre ideelt. Samhandlingskunnskaper er avgjørende, men vanskelig å 

tilegne seg uten praksis erfaring. 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 5 

• 76. Begrunn svaret 
o Samhandlingskompetansen hos de ulike ser ut til å være brukerens behov i større og større grad. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 78. Begrunn svaret 

o En sosionom bør ha en standard som er lik - enhver institusjon bør ha sin autonomi i samme sak. 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Ja, kan ikke se at det er nevnt palliasjonomsorg som tematikk. Det bør nevnes og berøres i grunnutdanningen. 
• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?  
o Ja 

• 81. Begrunn svaret 
o Ja, hvis der er en plass hvis ramme berører de punktene som er beskrevet. Studentene får ofte ikke slike plasser og blir ikke 

eksponert for potensialet i praksis. 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 4 

• 83. Begrunn svaret 
o Det legges et grunnlag som må utsettes for praksis og modning. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 5 
• 85. Begrunn svaret 

o Ferdighetstrening foredles i praksis dersom praksisplassen tilbyr dette. 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
o Dessverre gir flere praksisplasser for dårlige eksponeringsmuligheter for studentene til å kunne skaffe seg sen erfaringen som 

studiet legger til grunn. 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Praksis har vært ett langt eller to kortere perioder. Noe er positivt ved begge, noe går tapt. Positivt er lange som gir studenten 
mulighet til å prøve sine ferdigheter etter å ha blitt eksponert for muligheten. De to korte gir mulighet for å eksponeres for 
flere typer behov for ferdigheter, men liten eller ingen mulighet til faktisk å teste seg selv opp mot dem. 
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Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Annet 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp - Selvhjelp Norge 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Det mangler kunnskap om selvorganisert selvhjelp: 
Kunnskap: 
studenten har bred kunnskap om selvorganisert selvhjelp, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder 
kjenne til forskning og utviklingsarbeid om selvorganisert selvhjelp 
kunnskap om selvorganisert selvhjelp historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 
 
Ferdigheter: 
kan anvende faglig kunnskap om selvorganisert selvhjelp praktiske og teoretiske problemstillinger, og gjøre rede for sine valg 
kan anvende og bidra til ressursmobilisering og fremme mestring i møte med brukere av tjenester. 
 
Generell kompetanse: 
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studentene har en bevist holdning og kompetanse om selvorganisert selvhjelp, dette bidrar og fremmer kunnskap om iboende 
ressurser  i arbeidet mellom hjelper og bruker av ulike tjenester. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
o * kompetansen til veiledere i praksistudiet 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Haugesund kommune. barnverntjenesten 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Sosionomutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?  
o Ja 

• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o Vet ikke 

• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
o 4 

• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
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Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Akershus universitetssykehus 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Radiografutdanningen, 

Sosionomutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?  
• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Ahus støtter innspill innsendt fra Helse Sør-Øst 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Brukerorganisasjon 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Unge funksjonshemmede 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o Vet ikke 

• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 76. Begrunn svaret 
o Unge funksjonshemmede mener retningslinjene fremstår godt fundert. Vi er derimot svært kritiske til omtalen av 

funksjonsnedsettelse som et "sentralt problemområde" sammen med rus og psykiske helseutfordringer. Vi mener ingen av 
disse problemstillingene bør omtales på den måten. Spesielt ikke som en del av sosionomutdanningen! Unge 
funksjonshemmede mener det er uakseptabelt at en sosionomutdanning skal ha slike innebygde holdninger. En sentral del av 
arbeidshverdagen til en sosionom vil være møtet med brukerne, og ingen bruker skal møtes av en saksbehandler som tenker 
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at ens funksjonsevne, avhengighet eller psykiske helse er et problemområde. Når det gjelder funksjonsnedsettelse, mener 
Unge funksjonshemmede at dette hører innunder punktet som omhandler ikke-diskriminering og likestilling. Vi ber om at det 
flyttes dit. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Helsevesenet er byråkratisk innordnet i barne- og voksenavdelinger, og den alderen på den fysiske kroppen er det som 
bestemmer hvilken avdeling en tilhører. På samme måte som andre aldersgrupper opplever også ungdom kronisk sykdom, 
funksjonsnedsettelser og psykiske helseplager. Det er derfor viktig at man ser det generelle sykdomsbildet i et 
ungdomshelseperspektiv. Ungdomsmedisin er ikke et etablert fagfelt i Norge, og det er et begrenset fokus på fagområdet 
ungdomshelse.  Det finnes per i dag ingen offentlig institusjon, enhet eller tjeneste som har til formål å samle kompetansen på 
ungdomsmedisin og helsetjenester for ungdom. Dette mener vi er svært uheldig, og bidrar til at unge mennesker ikke mottar 
et helsetilbud som svarer på deres behov. 
 
Når Unge funksjonshemmede snakker om at ungdomshelse er viktig, så er det fordi ungdom befinner seg i en unik 
livssituasjon som gjør at de har behov som skiller seg fra behovene til barn og voksne. Ungdomstiden kjennetegnes av 
overganger og brytninger på veien til å bli voksen. Man befinner seg i en spesiell livsfase hvor det er forventet at man skal 
klare mye selv, samtidig mangler man livserfaringen og systemkompetansen mange voksne pasienter har. I overgangen fra 
barn til voksen må ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom lære å ta ansvar for egen helse. I denne fasen er det 
avgjørende at man møter et helsevesen som forstår en og evner å tilrettelegge for ens unike behov.  
 
Erfaringene man gjør seg som ung farger hvordan man tilnærmer seg verden i voksen alder. Det er derfor viktig at ungdom får 
et godt inntrykk av helsevesenet fra første stund. Helsepersonell som skal jobbe med ungdom må kunne se hele mennesket, 
og alle de komplekse tanker og behov ungdom har. De må kunne prate med ungdom om fremtiden, seksualitet, og psykisk- og 
somatisk helse, og vite at alt dette henger sammen.  
 
Vi savner også omtale av seksuell helse som en del av utdanningen. Seksuell helse handler om grensesetting, identitet og 
seksualitet. Det utgjør en naturlig del av menneskers liv, og ungdom befinner deg i en livsfase hvor deres forhold til egen 
kropp og seksualitet er under utvikling. Helsepersonell som jobber med ungdom må kunne snakke åpent med ungdom om 
dette, og besvare deres spørsmål. Unge funksjonshemmede mener derfor dette må inn i utdanningen. 
 
Unge funksjonshemmede vet at det er helsepersonell der ute som brenner for å gi ungdom et bedre tilpasset tilbud. Vi vet 
også at dette er et pågående arbeid ved flere helseforetak. Allikevel er det en bekymring at ungdom fortsatt opplever å møte 
et helsevesen som ikke anerkjenner ungdomshelse som et selvstendig fagfelt. Vi mener at for å sikre ungdomsvennlige 
helsetjenester i fremtiden, vil det være avgjørende at ungdomshelse omtales særskilt i retningslinjene. For helsepersonell vil 
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dette også bidra til å forberede dem bedre på den arbeidshverdagen som venter dem. Ungdom utgjør en betydelig del av 
pasient- og brukergruppen av helsevesenet. Derfor er det viktig å inkludere deres perspektiv og behov i utdanningen. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Vet ikke 
• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o Vet ikke 

• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
o Vet ikke 

• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Interesseorganisasjon 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Norsk Førstehjelpsråd 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o Vet ikke 

• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o Vet ikke 

• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Førstehjelpsrådet mener det er viktig at alle helse- og sosialutdanninger har minimumsferdigheter innen førstehjelp og hjerte-
lungeredning, da alle yrkesgrupper møter mennesker som er i ytterst vanskelige situasjoner. Noen av yrkesgruppene er også 
selv risikoutsatte. Førstehjelpskompetansekrav er også i henhold til NOU Først og fremst og den Helsedirektorat ledede 
førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv.  
Med bakgrunn i dette mener vi at yrkesgruppene må ha førstehjelpskompetansenivå tilsvarende Norsk Grunnkurs Førstehjelp 
(NGF) eller høyere nivå, samt hjerte-lungeredning med hjertestarter. Yrkesgrupper med et spesielt ansvar for barn bør også ha 
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som minimum tilsvarende Norsk Grunnkurs Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB). Vi mener også at 
kompetansemålene om denne tematikken bør tilstrebes å ha lik ordlyd på tvers av retningslinjene. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Vet ikke 
• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o Vet ikke 

• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
o Vet ikke 

• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o UNN 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Sosionomutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o Vet ikke 
• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o Vet ikke 

• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 8 
• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o 1) Under punktet Rammer for sosialt arbeid savner vi en bedre forankring av helhetssynet som er knyttet til verdier og 
etikk. I Rammeplan for sosionomutdanningen som brukes i dag fra 2005 står det på side 6: «Den enkelte tjenesteyter 
forholder seg til hele mennesket med dets fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige sider». Vi ønsker at dette 
perspektivet også kan kommer tydelig frem i retningslinjene, og spesielt med tanke på at det er viktig å ha kunnskap og 
kompetanse om menneskers ulike livsanskuelser/livssyn. 
 
2) Under punktet Kunnskap om sosiale problemer savner vi at det ikke er noen utdyping av punktet migrasjons- og 
integreringsprosesser. Noen av de 11 punktene som er listet opp er selvfølgelig relevante også for å jobbe med migranter, 
men vi skulle ønske at det var et eget punkt som beskriver at det er viktig å lære om migrasjonsprosesser og ha kunnskap om 
utfordringer knyttet til å leve i en eksiltilværelse, samt ha spesiell kunnskap om mennesker med fluktbakgrunn. I 
integreringsarbeidet er det også svært viktig at sosionomer har kompetanse når det gjelder kulturforståelse. Vi kan ikke se at 
ordet kultur er nevnt i retningslinjene, noe vi tenker absolutt burde være sentralt å ha med. 
 
3) Metoder for systematisk evaluering av om brukerne synes de tjenester som mottas er nyttig for dem. 
 
4) Metoder for systematisk arbeid utvikling og kvalitetsforbedring av tjenester.  
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5) Bruk av nasjonale og internasjonale veiledere og retningslinjer 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Vet ikke 
• 81. Begrunn svaret 

o Det som er beskrevet om praksis er utydelig og gir stort rom for variasjon mellom ulike utdanningsinstitusjoner. Hvor mye 
praksis som skal inngå i studiet er ikke presisert. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
o 3 

• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o LØKTA, interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for kommunene i Midt-Troms 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Bioingeniørutdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o Vet ikke 
• 74. Begrunn svaret 

o Det sosialfaglige må vektlegges like mye som det medisinskfaglige innenfor rus og psykisk helse. Det sosialfaglige må også 
være like viktig som det ytelsesmessige i NAV. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o Vet ikke 
• 76. Begrunn svaret 

o Det er viktig at det også fokuseres på andre etniske minoriteter og ulike former for kjønnsidentiteter og konsekvenser dette 
har for den enkeltes livskvalitet, på like linje med kunnskap om urfolk. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?  
o Vet ikke 

• 81. Begrunn svaret 
o For å få breddeerfaring gjennom studiet bør det være en kommunal praksis /1.linje og en praksis i institusjon / 2. linje. Det er 

mange kandidater som velger praksis i NAV selv om det kan være aktuelt å jobbe innenfor svært mange instanser og 
tjenestenivåer som ferdig utdannet. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o Vet ikke 
• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
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• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Det stilles spørsmål om det bør avklares nærmere hva som er/bør være barnevernspedagogisk kompetanse opp mot hva en 
sosionom skal kunne. Hvor mye skal kandidatene lære om barn og unge? 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Fagforening 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Fellesorganisasjonen (FO) 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Sosionomutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 74. Begrunn svaret 

o Fellesorganisasjonen (FO) mener programgruppen har gjort et godt arbeid med utkastet til retningslinjer, og dersom våre 
innspill tas til følge vil det være i tråd med det som vil etterspørres i fremtiden.  
 
Det er verdt å merke seg at parallelt med arbeidet med nye retningslinjer gjennomgår Bufdir kompetansebehovet i 
barnevernet. Retningslinjene må derfor justeres i tråd med konklusjonene på Bufdirs arbeid, som vil være klart til neste år. Det 
er avgjørende at både barnevernspedagog- og sosionomutdanningen møter behovet som ligger i barnevernstjenestene, og 
disse to utdanningene må komplementere hverandre. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 76. Begrunn svaret 

o Dersom våre innspill tas til følge antar vi det vil være i tråd med det som vil etterspørres i fremtiden. Se spesielt avsnitt under 
om migrasjon og flyktninger. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 7 
• 78. Begrunn svaret 

o FO mener at med læringsutbyttene som er beskrevet – og når våre kommentarer er hensynstatt, så vil studenten ha den 
kompetansen en nyutdannet sosionom skal ha. NOKUT har poengtert at dagens sosionomutdanning er svært forskjellig fra 
studiested til studiested, og at dette er en utfordring. FO mener at det bør være rom for en viss ulikhet i temaområder som 
studentene skal jobbe med gjennom studiet. Det som må være utslagsgivende er at de ulike studiestedene må ha lik 
formening om hva som ligger i graderingene og begrepene i kvalifikasjonsrammeverket (NKR). 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Det mangler en læringsutbyttebeskrivelse som utrykker kjernen i sosialt arbeid, og vi foreslår at følgende tas med: 

• Har bred kunnskap om hva som kan skape, forebygge, utvikle og løse sosiale problemer på individ, gruppe og 
samfunnsnivå 
 
I en stadig mer spesialisert velferdsforvaltning mener FO at sosionomenes kompetanse er viktigere enn noen gang. Vi trenger 
en profesjon som har et helhetlig blikk, som kan være et bindeledd mellom ulike tjenester og som ivaretar brukerens behov. 
Læringsutbyttebeskrivelsene for bachelor i sosialt arbeid må gjenspeile at dette er en generalistutdanning og ikke knyttet 
direkte opp mot en målgruppe. Samtidig erfarer FO at det er behov å knytte sosionomer tydeligere til noen felt i 
velferdstjenestene. Dette fordi vi erfarer at det ikke lenger er slik at sosionomer blir forstått som den naturlige kompetansen 
inn i tjenester der vi tidligere hadde en sentral plass. Derfor mener FO det må tydeliggjøre noen av kjernefeltene til 
sosionomene gjennom læringsutbyttebeskrivelsene, og er fornøyde med de feltene som er beskrevet i formålet. Samtidig er 
det antageligvis er noe som faller ut i en slik opplisting, og derfor bør man tydeliggjøre at den ikke er uttømmende. Det kan 
derfor utformes slik: 
 
«Sosionomutdanningen kvalifiserer til arbeid i bredden av velferdstjenester, som for eksempel NAV, barnevern, 
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spesialisthelsetjeneste, kommunal helse- og omsorgstjeneste, migrasjonsfeltet, kriminalomsorg og skole. Sosialarbeidere 
jobber både i offentlig, privat og frivillig/ideell sektor.» 
 
Kunnskap om «helseutfordringer» og at sosionomer skal bidra til helsefremmende atferd er utelatt i dokumentet. De fleste 
menneskene som sosionomer er i kontakt med har ofte store helseutfordringer. Store deler av tidligere lov om sosialtjenester 
ligger nå under helse- og omsorgstjenesteloven. Derfor må sosionomene få en god forståelse av hva som ligger i det utvidete 
helsebegrepet som ligger i lovgivningen. I forbindelse med pakkeforløpet innen TSB som rulles ut nå, er det for eksempel 
klarlagt at det er sosialfaglige profesjoner som skal utføre den sosialfaglige basiskartleggingen av pasientene som skal inn i 
pakkeforløp.  
 
Relasjonskompetanse, informasjonskompetanse, tverrfaglig samarbeid og tjenesteutvikling vil være sentrale 
kompetanseområder i fremtidens tjenester. Alle kompetanseområdene er tatt med i retningslinjen, men FO mener likevel at 
relasjonskompetanse kan styrkes i retningslinjen, fordi relasjonsarbeid er grunnleggende for sosialt arbeid på ulike nivåer.  
 
Fremtiden tilsier mer omfattende oppgaver og mindre ressurser til å løse oppgavene. Det vil kreve andre måter å drive sosialt 
arbeid på. Vi foreslår noen kompetanseområder som enten ikke er tydelig definert eller som mangler i retningslinjen: 
• Gruppearbeid og samfunnsarbeid som metoder 
• Miljøterapi og institusjonsarbeid 
• Oppsøkende arbeid på ulike arenaer 
• Kommunikasjonsferdigheter rettet mot barn  
 
Se for øvrig våre innspill på siste spørsmål. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

• 81. Begrunn svaret 
o Det må spesifiseres hvor mange uker praksis studentene skal igjennom – se for eksempel til barnevernspedagogutdanningen. 

FO mener at studentene skal ha en kortere praksisperiode i løpet av første studieår, og deretter en lengre periode i løpet av 
siste studieår.  
 
FO mener følgende momenter må inn i beskrivelsen av praksis: 
I praksisstudiene skal studenten få erfaring med å etablere kontakt, relasjonsbygging, utrede/undersøke, analysere og fatte 
gode faglige beslutninger i samarbeid med de som oppsøker hjelp og samarbeidspartnere. 
 
FO mener utdanningsinstitusjonene skal tilby veilederutdanning til praksisveiledere. Det må være tett dialog mellom 
praksissted og utdanningsinstitusjon.  
 
I forbindelse med praksisforberedende undervisning mener FO at studentene skal få kunnskap om trakassering, vold og trusler 
om vold rettet mot seg selv, fordi sosionomer er blant yrkesgruppene som er mest utsatt for vold og trusler om vold i Norge. I 
tillegg må studentene få kunnskap om utbrenthet, og om hvordan ta vare på selv i en slik jobb som dette, og om grensesetting 
mellom arbeid og privatliv. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

• 83. Begrunn svaret 
o Som en generalistutdanning er det klart at sosionomstudentene skal igjennom en rekke ulike felt, og bredden må bli dekt i 

løpet av studiet. Det er uklart for oss om de foreslåtte retningslinjene er mer omfattende enn gjeldende. NOKUTs 
studiebarometer viser imidlertid at studenter ved sosionomutdanningene bruker mellom 25 og 30 timer i uka på studiene, noe 
vi vurderer som lavt. Vi er derfor opptatt av at nåværende treårig bachelor må utnyttes bedre. Det handler om både mer og 
bedre undervisning, mer ferdighetstrening og større krav til studentenes innsats. For å få det til trengs det innsats på andre 
områder enn det retningslinjene skal favne. Dette handler bla høyere finansieringskategori for utdanningen, lærernes 
kompetanse og bedre studiefinansiering for studenter. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

• 85. Begrunn svaret 
o FO mener det som står om ferdighetstrening i kapitlet «Krav til studiets oppbygging» er bra, men det kan vurderes om dette i 

større grad må trekkes inn i læringsutbyttebeskrivelsene også.  
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Det kan bli enda tydeligere at studentene skal få bred kunnskap om relasjonsbygging, samtaler og kommunikasjon, og 
ferdighetstrening i dette. 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

o Se spørsmål over om praksis. 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Formålet 
Formålet med utdanningen er at studenten skal utdannes til å bli sosionom, og det ser ut til å være glemt: 
• Fullført og bestått studium gir graden Bachelor i sosialt arbeid, og gir tittelen sosionom. 
 
Formålet til retningslinjene kan bli grundigere. FO foreslår noen endringer i de første avsnittene i formålskapitlet: 
 
Formålet med sosionomutdanningen er å kvalifisere praksisorienterte og reflekterte profesjonsutøvere som gjennom sosialt 
arbeid skal forebygge, redusere og arbeide med sosiale problemer på individ, gruppe og samfunnsnivå. Sosialt arbeid skal 
være basert på det fremste innen forsknings- og erfaringskunnskap. 
 
Sosialt arbeid springer ut av en forståelse av at mennesker aktivt og relasjonelt kan forholde seg til sine medmennesker og de 
strukturer de lever under. Faget retter seg mot arbeid med mennesker i alle aldre. Sosionomutdanningen gir kunnskap om hva 
som skaper utfordringer for mennesker, herunder barn og familier, og kvalifiserer til å gi hjelp til personer i forbindelse med 
sosiale problemer, omsorgssvikt, helseutfordringer, økonomiske problemer og andre utfordringer. Sosionomutdanningen skal 
utdanne profesjonsutøvere som skal sikre at personer som lever under forhold som kan skade deres helse får den hjelpen de 
har behov for.  
 
Sosionomutdanningen kvalifiserer til arbeid i bredden av velferdstjenester, som for eksempel NAV, barnevern, 
spesialisthelsetjeneste, kommunal helse- og omsorgstjeneste, migrasjonsfeltet, kriminalomsorg og skole. Sosialarbeidere 
jobber både i offentlig, privat og frivillig/ideell sektor. 
 
Kunnskapsområder 
Innledningen på kapitlet som heter «kunnskapsområder» er for snevert beskrevet. Setningen som heter «et fag kjennetegnes 
av et område som konstituerer disiplinen», kan med fordel tas ut. Den gir en klang av mindreverdighetskompleks. Videre er 
den ensidige fokuseringen på problemer uheldig. Har bør det komme frem noe om arbeid med ressurser, og at det ikke kun er 
sosiale problemer en sosionom arbeider med.  
 
Vi foreslår at det kommer to punkt til under «1 Rammer for sosialt arbeid»: 
• Profesjonell og personlig utvikling 
o Fordi dette er grunnleggende for å kunne arbeide relasjonelt med mennesker i sårbare situasjoner 
• Rammer for profesjonsutøvelsen 
o Herunder kunnskap som kan forminske «praksissjokk», kunnskap om vold og trusler rettet mot deg som ansatt, 
grensesetting osv. 
 
Under «3 Arbeid med sosiale problemer» foreslår vi at første kulepunkt lyder: 
• Kommunikasjon, relasjonsarbeid, samhandling og konflikthåndtering [tilført relasjonsarbeid] 
 
Tredje kulepunkt skal lyde: 
• Planlegge, kartlegge, analysere, saksbehandle og beslutte basert på medvirkning og demokratiske prinsipper [tilført 
analysere]    
 
I kunnskapslæreutbyttebeskrivelsen om juridisk metode, bør lovreglene om tvang spesifiseres.  
 
For å kunne arbeide med migranter og flyktninger har studentene behov for å få kunnskap om kultursensitivitet, om 
migrasjon, flyktninger og bakgrunnen for at noen blir flyktninger, om traumer og PTSD. 
 
Kunnskap om psykologi (individ, gruppe og organisasjon) og psykologisk utvikling ser ikke ut til å være lagt vekt på. FO mener 
dette må inn i kunnskapslæreutbyttebeskrivelsene. 
 
Oppbygging 
Oppbyggingen av retningslinjene er noe uklar, og bør endres på. Se for eksempel hvordan retningslinjen for 
vernepleierutdanningen er bygd opp. Det er for eksempel vanskelig å se den røde tråden mellom kunnskap, ferdigheter og 
generell kompetanse. På arbeid med sosiale problemer mangler det for eksempel et ferdighetspunkt som sier noe om hvordan 
man skal arbeide for å løse sosiale problemer.  
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Det må ses på andre måter å inkludere samene i læringsutbyttebeskrivelsene. Kanskje det kan skrives inn i formålet, slik at det 
blir ivaretatt gjennomgående, og ikke bare på noen av beskrivelsene.  
 
Annet 
Sosionomutdanningen må plasseres i høyere finansieringskategori, på samme nivå som for eksempel 
barnevernspedagogutdan 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Sandnes kommune 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sosionomutdanningen, 

Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 5 

• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 5 

• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Rammeplanene bør fremheves ytterligere fokus på brukerinvolvering og bruk av erfaringene fra brukere på 
tjenesteområdene. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Studentene bør i løpet av studietid få kompetanse relatert til brukerinvolvering og håndtering av tilbakemelding fra brukere 
basert på deres erfaring som tjenestemottakere. Kompetanse på dette området bør gi studentene ferdigheter til å kunne 
arbeide systematisk og metodisk med brukerinvolvering. Videre bør studiestedet og praksisområdet tilstrebe en kultur som 
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imøtekommer og aktivt benytter brukeres tilbakemelding, for å bidra til at studentene i økende grad gjennom studiet erverver 
kompetanse og etisk reflekterer rundt brukerinvolvering. 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Høgskulen på Vestlandet 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 74. Begrunn svaret 
o Tilsette ved sosionomutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet vurderer at utkastet til retningslinjene er i tråd med tenestene 

sine framtidige kompetansebehov. Vi vurderer det som ei styrke at retningslinjene vektlegg sosionomen si koordinerande rolle 
i arbeid med samansette vanskar på individ, gruppe og samfunnsnivå. Samtidig vil vi påpeike at omgrepet «familie» bør 
inkluderast systematisk i retningslinjene der det er nemnt individ, grupper og samfunn. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 76. Begrunn svaret 

o Vi vurderer at utkastet til retningslinjene er i tråd med brukarane sine framtidige behov for kompetanse i tenestene. Vi 
vurderer det som ei styrke at det er presisert at kandidatane skal meistra å reflektere kritisk over eigen profesjon og 
profesjonsutøving i samhandling med andre. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 4 
• 78. Begrunn svaret 

o Vi vurderer at det er for mange læringsutbytter og at dei er på ulike detaljeringsnivå. Nokon læringsutbytteskildringar er meir 
konkrete enn andre, f.eks.  i høve til målgruppe og metodikk. Vi ønsker å legge vekt på betydinga av at utdanningsstadane 
framleis får fridom til å operasjonalisere retningslinjene på studieprogram-/fagplannivå, og at det vert mogeleg å utvikle ein 
lokal profil på utdanningane. 
Behovet for nasjonal standardisering er teke i vare i retningslinjene. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Vi saknar omtale av brukarinvolvering i utdanning og brukarinnvolvering i forsking.  Retningslinjene viser i for liten grad til 

korleis den erfaringsbaserte kunnskapen skal inkluderast i utdanninga. Retningslinene knytt til ferdigheiter kring arbeid med 
rus og psykisk helse bør ha tilsvarande formuleringar som dei retningslinjene som er knytt til ferdigheiter innan arbeid med 
vald og overgrep. Det er viktig å få tydelegare fram at sosialt arbeid er ein praktisk og akademisk disiplin. Sosialt arbeid er eit 
internasjonalt fag og del av ein internasjonal fagtradisjon 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Ja 
• 81. Begrunn svaret 

o Vi er samd i forslaget til retningslinjene som legg vekt på to praksisperiodar. Finaniseringskategorien må justerast tilsvarande 
iom praksisoppfølging er ressurskrevjande. Studentane må få god og tilstrekkeleg rettleiing i praksis for å nå læringsutbytta. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 83. Begrunn svaret 

o Retningslinjene er, slik vi vurderer det, gjennomførbare innanfor ramma av ein 3-årig bachelorutdanning. Samtidig vil vi igjen 
påpeike at dette føresette ein auka fagleg og økonomisk merksamheit frå oppdragsgivaren og eigar fordi det ikkje er mogeleg 
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for utdanningsinstitusjonen å gjennomføre desse læringsutbytta med den finansieringskategorien som vert nytta i dag. For å 
få til den målsettinga som ligg i RETHOS-dokumentet, må denne kategorien regulerast. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 4 
• 85. Begrunn svaret 

o Ferdigheitstrening er eit viktig pedagogisk verkemiddel for å sikre kandidatane sin sluttkompetanse. 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
o Vi er samd i forslaget til retningslinjene som legg vekt på to praksisperiodar samt ferdigheitstrening som eit viktig pedagogisk 

verkemiddel for å sikre kandidatane sin sluttkompetanse.  
 
Retningslinjene fastset ikkje rammer for praksis (tal veker), dette er gjort i retningslinjene som handlar om BVP og VPL-
utdanningane. Alternativ B med to praksisperiodar er mest hensiktsmessig å gjennomføra for sosialt arbeid ved Høgskulen på 
Vestlandet. 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Vi meina at forslaget langt på veg sikrar heilskap og samanheng i studiet.  

Forslaget om at deler av sosionomstudiet kan gjennomførast saman med andre studieretningar er bra, men det føreset 
tilsvarande retningslinjer for BVP og VPL.  
Vi meiner det er hensiktsmessig at slike faglege føringar for oppbygging av studiane vert gjort likt for dei ulike BSV-
utdanningane då desse tradisjonelt er nært knytt til kvarandre. 
Retningslinjene gjev føringar for korleis studiestadane skal sikre fagleg progresjon gjennom studiet. Det er midlertidig ikkje 
sagt noko om det er ønskeleg å legge til rette for større studentmobilitet mellom ulike studiestadar, auka studentmobilitet vil 
krevje ein relativt høg grad av samordning. 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Brukerorganisasjon 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Kreftforeningen 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Fysioterapeututdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 76. Begrunn svaret 
o Stikkord: 

1. Kompetanse – om: 
a. Relasjoner 
b. Inkludering 
c. Brukermedvirkning 
d. Livskriser/krisehåndtering (psykiske og somatiske) 
e. Økt juridisk kunnskap og forståelse 
f. Helsefag 
g. Digitale plattformer 
h. Praksis fra forskjellige fagområder i løpet av studiet (flere praksisperioder enn i dag), gjerne også internasjonal 
erfaring/praksisplass 
2. Ferdigheter:  
a. Gode relasjonsferdigheter i møtet med mennesker i ekstra sårbare livssituasjoner 
3. Generell kompetanse: 
a. Bedre muligheter for spesialisering/etterutdanning 
 
Utfyllende kommentarer: 
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1.a  Relasjonskompetanse i møtet med brukere/pasienter/pårørende etc. anser vi som en av de mest nødvendige 
ferdighetene. Alle møter er viktige for den som er sårbar og i krise. Samtidig vet man etter hvert en del om at hvordan brukere 
blir møtt, kan være avgjørende for hele den videre relasjonen med den eller de involverte instansene.  
Personlig egnethet hos sosionomen er en viktig vurdering som utdanningsinstitusjonene må være seg bevisst. 
1.b Inkludering og inkluderingskompetanse er ønskelig inn i alle profesjonsutdanningene (jf. samarbeid mellom HiOA og 
NAV), og særlig tenker vi at sosionomer burde inneha bred kompetanse på området.  
1.c Brukermedvirkning – hele tiden å tenke over «hvordan vil vedtaket/tjenesten/møtet slå ut for sluttbruker», blir 
spesielt viktig for sosionomer som arbeider i NAV-systemet. NAV øker bevisstheten om dette svært mye nå og fremover, og 
alle ansatte vil bli utfordret på problemstillingen. 
1.e Kreftforeningen ser behovet for økt kunnskap på forvaltningsvedtak, eksempelvis i NAV. En konsekvens bør være økt 
vekt på juridisk kompetanse i studiet.  
1.f Kreftforeningen mener at økt helsefaglig kompetanse er viktig for sosionomer blant annet for den psykososiale 
kompetansen, og forståelsen for sammenhengene mellom helse og andre aspekter i folks liv, for eksempel arbeid, henger 
sammen. De fleste sosionomer jobber tverrfaglig, innenfor svært mange sektorer og skal tenke helhetlig i alle situasjoner.  
1.g I flere og flere jobber vil kravet til digital transformasjon (en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører 
sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenesteprosesser. Kilde:Difi) være viktig. Mer 
og mer av saksbehandling m.m. vil foregå digitalt, og sosionomer må være med i, og forstå, prosessen. 
 
Som en videreføring av punktene over foreslår vi at det, i tillegg til bachelor-studiet, vurderes om en 2-årig tilleggsutdanning 
som masterstudium (eller tilsvarende) kan omfatte / åpne opp for en spesialisering av følgende eksempler: I helsefag til 
sykehussosionom, i jus og økonomi til NAV, innenfor barnevern, rus og psykiatri, i kommunalpolitikk til «kommunesosionom» 
og i pedagogikk til skoleverket (sosial«lærer») med flere. Vi tror dette også vil gjøre det lettere å få på plass autorisasjon også 
for sosionomer.  
 
2.a Med tanke på at flere vil måtte forholde seg til digital kontakt med offentlige instanser – vil de som får faktiske, 
personlige møter være de «som virkelig trenger det», og dermed de som er i en ekstra sårbar livssituasjon. Spesielt personer 
med behov for flere tjenester og ytelser og med sammensatte og langvarige behov. Møtene mellom brukere/pasienter og 
veiledere, kartleggingen og samtalene vil derfor være svært viktige, og sosionomene må besitte både personlige og faglige 
egenskaper som bidrar til å gjøre disse møtene gode og formålstjenlige.  
 
 
Flere av sosionomstudentene som har hatt praksisperiode i Kreftforeningen, har pekt på at en del lærere på utdanningene 
tilsynelatende ikke har vært «ute i den virkelige verden» på lenge, og dermed oppleves opplæringen noen ganger som lite 
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relevant mht. hvilke utfordringer studentene møter i fremtidige jobber etter endt utdanning. 
Kreftforeningen tillater seg å foreslå at lærerne får mulighet for hospitering i 2–3 måneder hver 2. år. Disse hospiteringen 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 5 
• 78. Begrunn svaret 

o Retningslinjene bør ikke bli for generelle slik at det skaper rom for uhensiktsmessige forskjeller i studentenes kompetanse og 
praksiserfaring etter endt utdanningsløp ved de ulike institusjonene. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Se innspill over. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Ja 
• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 4 

• 83. Begrunn svaret 
o Se innspill over. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 4 
• 85. Begrunn svaret 

o Se innspill over. 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
o Se innspill over. 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Nei. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Trondheim kommune 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sosionomutdanningen, 

Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 3 

• 74. Begrunn svaret 
o Retningslinjen tar høyde for kompetanse på mange ulike områder, men er lite foroverlent når det gjelder å tenke anvendelse 

av ny teknologi og nye arbeidsmetoder - hvordan vise at man “ruster” seg best mulig for dette i utdanningene? 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 76. Begrunn svaret 
o Bra at det er fokus på koordinering av tjenester, men vi savner mer på området “tidlig innsats” - og betydningen av å dreie 

fokuset over på brukers egen mestringsevne. Vi vil ha mer fokus på å forstå sammenhenger i tjenestene, f.eks mellom 
spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 9 
• 78. Begrunn svaret 

o Det blir for generelt. 
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• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Mennesker med sosiale problemer har ofte også et helseproblem. Vi ser lite av “helsekompetanse”-begrepet i retningslinjene. 

Kompetanse og kunnskap om betydningen av å ha trygge rammer, f.eks hva bolig og boforhold betyr. 
Dokumentasjonskompetanse. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Ja 
• 81. Begrunn svaret 

o Men: praksis i f.eks miljøterapeutiske miljøer får for liten - om noen - forvaltningskompetanse. Kanskje burde praksisdelen 
vært mer delt opp? 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 83. Begrunn svaret 

o Kunnskapsområdene er veldig omfattende og stiller store krav til studentene innenfor et 3 - årig løp. Kanskje burde man lagt 
mer vekt på noen - i et samfunnsperspektiv viktige-  områder, og nedtone andre områder?. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 4 
• 85. Begrunn svaret 

o Er tilstrekkelig vektlagt i retningslinjene, - utfordringen er å benytte seg av ferdighetene i praksis. 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
o Studentene bør også ha noen teoretiske forkunnskaper om arbeidslivet og være forberedt på at i en praksis så skal man ikke 

bare utøve teori og møte brukere, men at praksisperioden skal også innbefatte trening i arbeidslivets regler, rettigheter og 
plikter - hva vil det si å være i en arbeidssituasjon (varsle når man er syk, ikke ta fri når man selv vil osv.) 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Det bør være ett eller flere stoppunkter underveis i utdanningen for å evaluere om studenten er “egnet” og har valgt riktig 

yrkesretning. Vi opplever at utdanningsinstitusjonene ikke gir god nok veiledning ifht dette. 
Kunnskapsområder og læringsutbyttebeskrivelser skal være felles for alle utdanningene. Det kommer tydelig fram fra 
forslagene til retningslinjer at de er utarbeidet uten sammenheng. Dette fremmer ikke felles språk. Felles språk er nødvendig 
for tverrprofesjonelt samarbeid og røste helsetjenester til store endringer i nær fremtid.  
Innen retningslinjene skal det ligge et fokus på innovasjon. Alle yrkesgruppene må ha en forståelse for det for å kunne takle 
store endringer i helsetjenesten i nær fremtid. 
I retningslinjene bør det være fokus på helsepersonells rolle i et samfunn som har tilgang til (pseudo)kunnskap, hvor 
befolkningen skaffer seg informasjon om sine sykdommer og behandlinger før de besøker helsepersonell.  
Alle retningslinjene skulle ha samme krav til veiledere, det skal være en definisjon på veilederkompetanse. For eksempel kan 
alle vise til Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. Universitetet og høyskole skal ha krav til å tilby 
veilederutdanning. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Barneverntjenesten i Stavanger kommune 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Sosionomutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 2 
• 74. Begrunn svaret 

o Barneverntjenesten har behov for sosialarbeidere som har et bredere og tydeligere barneperspektiv både knyttet til rammene 
for sosialt arbeid, kunnskap om sosiale problemer og arbeid med sosiale problemer enn den nasjonale retningslinjen legger 
opp til i sosionomutdanningen. Sosialt arbeid med voksne vil ofte også omhandle og involvere barn. Barneverntjenesten har 
forventninger om at utdanningsstedene tar opp i seg de faglige hovedtrendene som preger praksisfeltet sitt arbeid, God 
praksisutøvelse for familiene som er i kontakt med barneverntjenesten vil i første rekke handle om et likeverdig, respektfylt og 
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innlevende samarbeid mellom sosialarbeideren og de barna og foreldrene om er i kontakt med tjenesten. I retningslinjen er 
det lite vekt på kunnskap om og ferdigheter i å samarbeide med barn og foreldre. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 2 
• 76. Begrunn svaret 

o Det fagutviklingsarbeidet vår tjeneste har inngått i de senere år og samarbeid med både barn og unge som har tiltak fra vår 
tjeneste og voksne erfaringsformidlere gir oss et klart bilde av at de kvaliteter «brukerne» av våre tjenester ønsker vektlagt er 
de samme som vi etterlyser sterkere fokus på i utdanningene. Disse behovene er godt beskrevet gjennom anbefalingene i Mitt 
Liv. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 4 
• 78. Begrunn svaret 

o Meget detaljert og kunne med fordel blitt samlet i tema. Det er også underlig at det er kun det samiske som nevnes i forhold 
til minoritetene i Norge. Selv om urbefolkningen er i en særskilt stilling burde det vært mer fokus på kunnskap om og møte 
med minoriteter generelt. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Under spørsmål 1 har vi framhevet behov for samarbeidskompetanse spesielt knyttet til samarbeid med barn og foreldre. 

Kunnskap om og en holdning til at barn og foreldres erfaringskompetanse er en viktig og likeverdig del av 
kunnskapsgrunnlaget er avgjørende for god praksis. Disse spørsmålene henger tett sammen. Mer enn 150 
barnevernstjenester har de siste to år deltatt i fagutviklingsarbeidet «Mitt Liv» sine ledernettverk, rundt i hele landet. Vi vil 
derfor med utgangspunkt i erfaringene fra dette prosjektet framheve følgende utdypingspunkter: 
a. Barnesyn og verdiforankring mangler 
Vi ser ikke at forslaget til retningslinjer har inkludert den helt grunnleggende tilbakemeldingen fra barn og foreldre til 
barnevernet, om at profesjonalitet må ta utgangspunkt i at hver yrkesutøver har et barnesyn som ser på barn som 
kompetente og handlende subjekter i eget liv. Samtidig må yrkesutøvere ha et foreldresyn som ser på foreldre som 
mennesker med mye kunnskap om livet sitt og at erfaringene deres kan prege det de sier og gjør. Hver yrkesutøver må også 
ha en verdiforankring i møte med barn og foreldre, som styrer samhandlingen med de som skal motta hjelpen.  
b. Utvidet kunnskapsgrunnlag mangler 
Vi ser heller ikke at forslaget har tatt opp i seg et utvidet kunnskapsgrunnlag, der kunnskap fra barn og foreldre har en sentral 
plass. I stedet videreføres opplæring til en teoretisk basert «ekspertrolle» - der barn og foreldres kunnskap ikke er nevnt som 
grunnleggende for kunnskapen utdanningen skal bygge på.   
c. Samarbeid med barn og foreldre som grunnleggende ferdighet, mangler 
I den grad det å samarbeide med barn og foreldre (brukere), er dette i retningslinjene beskrevet som en slags «teknikk», som å 
kunne «anvende relasjoner for medvirkning» eller «anvende kompetanse til å veilede barn». Formuleringene kan indikere at 
barnevernsarbeideren ses i en maktutøverrolle i stedet for en likeverdig samarbeidsrolle.  
Gjennom deltakelse i fagutviklingsprosjektet Mitt Liv har vi samlet oss om følgende definisjon på det å samarbeide med barn 
og foreldre, og vi ønsker at dette inkluderes i retningslinjene for utdanningen: 
1.   Sikre barnet får nok og nyttig informasjon  
2.   Sikre at barnet får beskrive trygt sine erfaringer og ønsker 
3.   Sikre at barnet får være med å bestemme 
4.   Sikre at barnet får være med å dokumentere 
5.   Sikre at barnet får gi tilbakemelding 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Nei 
• 81. Begrunn svaret 

o Retningslinjen er utydelig knyttet til praksisplass for studentene når det står «når det er mulig bør studenten får erfaring fra to 
ulike praksisfelt og forvaltningserfaring bør være en del av praksisstudiene». På bakgrunn av den lite forpliktende 
retningslinjen vil det bli store ulikheter mellom utdanningsstedene, hvor noen vil si det ikke er mulig å gjennomføre 
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praksisstudier med to praksisplasser og at studenten bør få forvaltningserfaring vil også kunne skyves til side av 
utdanningsstedene. For nyutdannede kan dette medføre at de med bredere praksiserfaring blir foretrukket ved ansettelser. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 3 
• 83. Begrunn svaret 

o Med fornuftig tematisering, prioritering og en klargjøring av hva som ligger i å ha kunnskap om, hva som ligger i å ha 
kjennskap til og hva som ligger i å kunne anvende vil det la seg gjennomføre. Diskusjonen om en utvidelse og omlegging av 
grunnutdanningen er et mye mer omfattende spørsmål enn det denne høringen tillater. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 4 
• 85. Begrunn svaret 

o Det er meget bra at ferdighetstrening er vektlagt ved at studentene skal få trene på praktiske ferdigheter og mulighet til å 
utfordres på og arbeid med egne holdninger. Ferdighetstrening må være obligatorisk. Retningslinjen bør også vært mer tydelig 
på omfanget av ferdighetstreningen under studiet, dette for å sikre at ferdighetstrening og prosessuell simuleringstrening får 
den viktige plassen de må ha. Personlig kompetanse har i større og større grad vist seg å være avgjørende for den ansattes 
mulighet til å utøve en god praksis over tid. I bunn for god kompetanse ligger innsikt i egne sårbarheter og styrker. En stor del 
av turn-over blant ferske sosialarbeidere er knyttet til at det blir for tungt for enkelte å håndtere de følelsesmessige 
belastningene arbeidet i barneverntjenesten innebærer. Grunnutdanningen må ha fokus på å ha læringsarenaer som gjør det 
mulig for studentene å bli kjent med seg selv. Praksisfeltet vil i framtiden i større grad være opptatt av hvem folk er, og 
rangere personlig egnethet vestlig høyere enn hvilken forskningskompetanse studenten kan dokumentere. 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Sosionomutdanningen favner bredt og det er grunn til å stille spørsmål om det blir for stor faglig spredning i studiet. 

Barnevernfaget har hatt en rivende utvikling de siste årene og kravet til kompetanse hos de ansatte i barneverntjenesten har 
økt tilsvarende. Arbeidet i tjenesten krever mestring av en rekke kunnskaps- og fagområder, som fordrer god bredde- og 
dybdekunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Et studie som skal kvalifiserer til å arbeide i barneverntjenesten må ha sitt 
hovedfokus på det barnevernfaglige. Etter vår oppfatning går likevel diskusjonen om velferdsutdanningenes framtid utover 
rammene for denne høringen. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sosionomutdanningen, 

Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 3 

• 74. Begrunn svaret 
o For at sosionomer skal bli utdannet til å danne fremtidige kompetansebehov er det nødvendig at utdanningen i større grad 

vektlegger kunnskap om rus- og avhengighet. Studentene bør derfor erverve seg nødvendige kunnskaper om det biologiske, 
psykologiske og sosiale grunnlaget for utvikling av rus- og avhengighetslidelser. De skal også tilegne seg kunnskaper, 
holdninger og ferdigheter som er knyttet til relevante undersøkelses-, behandlings- og rehabiliteringsmetoder.  
Etter vår vurdering er det nødvendig at  læringsutbytte på ferdigheter konkretiseres slik at de er rustet til å kunne ta aktiv del i 
utredning og behandling av mennesker med rus- og avhengighetsproblemer både på kommune og spesialisthelsenivå. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 76. Begrunn svaret 

o Bruk av rusmidler kan knyttes til en rekke skader og problemer. Verdens helseorganisasjon (WHO) uttrykker omfanget av 
alkohol- og narkotikaproblemer gjennom studien Global Burden of Diseases (2013). Stortinget har vedtatt en 
opptrappingsplan for rusfeltet (Prp15 S(2015-2016) hvor det konstanters at det er behov for økt kompetanse om rus- og 
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avhengighetslidelser. Læringsutbytte for fremtidens sosionomer kan derfor ikke begrenses til læringsutbytte knyttet til 
kunnskap, men bør forsterkes og konkretiseres til kunnskaper, holdninger og ferdigheter om rus- og avhengighet. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 78. Begrunn svaret 

o NK-TSB har ikke vurdert temaet inngående, men vil påpeke at for å nå politiske målsetninger om likeverdige helse- og 
sosialtjenester i hele landet er det nødvendig at alle landets fremtidige sosionomer får god kunnskap og ferdigheter i rus- og 
avhengighetsproblematikk. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Innenfor rusbehandling har sosionomene ofte en koordinerende rolle i forhold til andre fagområder særlig medisin, psykologi 

og sykepleie. Kunnskapsområde om hva sosionomer skal kunne om andre fagområder bør derfor konkretiseres.  
Nasjonal kompetansetjeneste TSB etterlyser mer konkrete læringsmål innen etikk. Eksempelvis er fortsatt rus- og 
avhengighetstilstander tabubelagt for mange. Det er en rekke dilemmaer knyttet til brukere/pasienters selvbestemmelse 
versus destruktiv rusbruk og rusbruks konsekvenser for tredje part, særlig pårørende.  Sosionomer bør derfor ha både 
kunnskap og holdninger som gjenspeiler dette 
Nasjonal kompetansetjeneste TSB etterlyser generelt læringsaktiviteter som inkluderer brukerstemmen. 
Kunnskapsgrunnlaget består som kjent av forskningsbasert kunnskap, kliniker erfaringer og brukererfaringer. Sosionomer bør 
også delta i læringsaktiviteter hvor det er dialog med erfaringene/opplevelse fra en bredt sammensatt brukergruppe 
eksempelvis i dialog med bruker- og pårørende organisasjoner, tilbakemeldinger fra brukere av ulike helse- og sosialtjenester 
både på kommunalt, fylkeskommunalt og spesialisthelsetjenestenivå. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Vet ikke 
• 81. Begrunn svaret 

o NK-TSB har ikke vurdert helheten i praksisstudiet, men registrer at flere behandlingsmiljøer innenfor tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling har erfaring med at dagens nyutdannede sosionomer har for lite kunnskap om rus- og avhengighetsbehandling 
til at de kan begynne å arbeide i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) uten relevant tilleggsutdanning. Dette fremstår 
som en årsak til at det er få sosionomstudenter som har praksis innenfor TSB. Med en endring av læringsmålene vil dette 
kunne endres slik at det kan være mer aktuelt å ha studenter i praksis på tjenestesteder i TSB.  
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For å sikre tilstrekkelig kompetanse hos sosionomer om rus- og avhengighetsproblemer ber vi om at praksis studiene spesifikt 
omtaler «rus og avhengighetsbehandling». 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o Vet ikke 
• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
o 2 

• 85. Begrunn svaret 
o Nasjonal kompetansetjeneste TSB etterlyser konkrete målsetninger om ferdigheter innen for utredning og behandling av 

pasienter med rus- og avhengighetsproblemer. 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Fagråd 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o SOHEMI - Helsedirektoratets fagråd for likeverdige helse- og omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Sosionomutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

• 74. Begrunn svaret 
o SOHEMI har lagt inn generell høringsuttalelse i spørsmålet "andre høringsinnspill" 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?  
• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Dette innspillet kommer fra SOHEMI, Helsedirektoratets fagråd for likeverdige helse- og omsorgstjenester til 
innvandrerbefolkningen. Rådets mandat er å bistå Helsedirektoratet i arbeidet med likeverdige helse- og omsorgstjenester for 
innvandrerbefolkningen.  
På generelt grunnlag er SOHEMI opptatt av at kompetanse i likeverdige helsetjenester, migrasjonshelse og flerkulturell 
kommunikasjon integreres i alle profesjonsutdanninger. Dette for å sikre at fremtidens helse- og omsorgsarbeidere ivaretar 
enkeltindivers behov og tilpasser tjenestene etter individuelle forutsetninger.   
Et overordnet mål for den norske helse- og omsorgstjenesten må være å tilby gode, tilpassede og likeverdige helsetjenester til 
alle som trenger det, uavhengig av etnisitet, språk, alder, kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, bosted, sosio-økonomiske 
forutsetninger, tro- og livssyn, helseinformasjonsforståelse og funksjonsevne. Likeverdige helsetjenester innebærer at alle 
pasienter og brukere skal motta helsetjenester av god kvalitet, tilpasset den enkelte med mål om resultatlikhet for de med 
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samme sykdomsbilde. 
Noen innvandrergrupper har spesielle helseutfordringer. Helseforståelsen i Norge og andre land kan være ulik, og det kan 
være vanskelig for noen grupper å nyttiggjøre seg av ulike helsetilbud. Noen grupper innvandrere kommer senere til 
behandling og oppfølging hos helsetjenesten eller blir misforstått og nedprioritert av helsevesenet og får derfor dårligere 
prognoser. Migrasjonshelse er derfor et viktig faglig fokusområde i profesjonsutdanninger. 
Vi merker oss at i de fleste retningslinjene i høringen, er temaer knyttet til migrasjonshelse, likeverdige helsetjenester og 
flerkulturell kommunikasjon vektlagt i liten grad. Mht landets befolkningssammensetning, mener vi at det er et svært viktig 
punkt. (17,3 % av befolkningen er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Kilde SSB.no). Vi ønsker særlig å 
trekke frem behov for bruk av kvalifisert tolk, og at kommunikasjon via tolk integreres som en del av klinisk opplæring.  
Vi støtter videre NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse) sine anbefalinger (jmf eget 
høringsinnspill):  
• Grunnleggende kunnskaper om språkbarrierer mellom behandler og pasient, og hvordan helsepersonell kan forsikre 
seg om at informasjon blir forstått, slik at dette kan bedre pasientsikkerheten. Dette inkl. bruk av tolk. I ‘kunnskapsområde 2 i 
Sykepleieutdanningen – ‘Etikk, kommunikasjon og samhandling’, at dette temaet ikke er nevnt.  
• Kunnskap om sykdomspanorama hos ulike grupper der dette avviker fra majoritetsbefolkningen 
• Kunnskap om utfordringer knyttet til sårbare innvandrergrupper, med tanke på juridisk status, helserettigheter for 
personer uten lovlig opphold, turister m.m., inkludert registrering, journalføring etc. 
Alle fagområder må ses i sammenheng og hver for seg. Tematikk knyttet til likeverdige helsetjenester bør gå som en rød tråd 
gjennom all helsefaglig utdanning, da det gjenspeiler/henviser til helsepersonells holdninger, kunnskaper og kompetanse i 
møte med mennesker med ulike forutsetninger. Det finnes relevant litteratur, og det er utviklet skriftlig veiledning og 
forelesninger om temaet likeverdige helse- og omsorgstjenester av blant andre Oslo universitetssykehus, Likestillings- og 
diskrimineringsombudet og NAKMI som fagutdanningene kan nyttiggjøre seg. 
Mangelfull kunnskap om temaer knyttet til likeverdig helsetjeneste og migrasjonshelse kan være en utfordring for 
pasientsikkerheten. Mangel på likeverdige helse- og omsorgstjenester kan innebære diskriminering og at tjenestene ikke bare 
strider mot pasient- og brukerrettighetsloven, men heller ikke er i samsvar med nasjonal diskrimineringslovgivning og 
internasjonale menneskerettskonvensjoner. Undervisning om disse temaene er i svært liten grad inkludert i ‘Retningslinjer i et 
nytt system for styring av læringsutbytte i helse- og sosialfagutd 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Helse Midt-Norge RHF 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Radiografutdanningen, 

Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 74. Begrunn svaret 

o På bakgrunn av at Questback er valgt som system for innhenting av høringssvar, vil Helse Midt-Norge inkludere et generelt 
avsnitt som er tverrgående for alle programgruppene. Helse Midt-Norge RHF har underveis i denne prosessen bedt våre 
helseforetak om selv å sende inn høringssvar, og viser derfor i hovedsak til de innspillene som har kommet fra St. Olav 
Hospital, Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag når det gjelder de rent faglige vurderingene av forslagene til 
retningslinjer for hver enkelt utdanning.  
 
Helse Midt-Norge RHF vil derfor ikke gå detaljert inn i hver enkelt retningslinje, men avgrenser våre tilbakemeldinger til å 
fremheve de punktene som vil få betydning for hvordan det nye styringssystemet for utdanningene skal følges opp og jobbes 
med regionalt og lokalt.  Vi støtter intensjonen med retningslinjene, og vi er positive til at det oppsettes en ny 
styringsmekanisme for de helse- og sosialfaglige utdanningene. Det likevel åpenbart at forslagene fremstår ulike, noe som 
gjenspeiler at programgruppenes brede mandat. 
 
På dette stadiet vil vi derfor fra vår side komme med overordnede betraktninger når det gjelder arbeidsgiverperspektivet og 
hvordan de foreliggende forslagene passer inn i et strategisk perspektiv, herunder vår mulighet til å legge til rette for godt 
samarbeid med UH-sektoren når det gjelder praksis. Flere av utdanningene har retningslinjer som fra vår side ikke fremstår 
som detaljerte og konkrete nok, mens andre har kommet betydelig lenger i å konkretisere innholdet. Når det gjelder 
arbeidsgiverperspektivet er det for Helse Midt-Norge særlig viktig at retningslinjene sikrer et nasjonalt likeverdig faglig nivå på 
nyutdannede, og at utdanningene er sammenlignbare på tvers. Det nye styringssystemet har som mål at retningslinjene 
utformes i tråd med tjenestenes og brukernes kompetansebehov. Det springende punktet her er hvorvidt de fanger opp og 
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avveier tjenestenes ønske om nasjonal standardisering gjennom sammenlignbare kompetansekrav og UH-sektorens behov for 
autonomi i utformingen av studietilbud. 
 
Fra et brukerperspektiv er det åpenbart en sammenheng mellom den tjenesten en pasient mottar fra helsepersonell og 
utdanningsinstitusjonen dersom variasjonen i utformingen av studietilbudet er for ulikt. Vår Strategi 2030 sier bl.a. at vi skal 
skape pasientens helsetjeneste, og at rett kompetanse skal møte pasientene i hele forløpet. Vi er derfor ikke tjent med 
retningslinjer som ikke sikrer en felles sammenlignbar kompetanse på tvers av utdanningsinstitusjonene.  
 
Vårt overordnede inntrykk er at forslagene til retningslinjer samlet sett ikke er optimale for begge parter på dette punktet, på 
grunn av til dels stor variasjon. Helse Midt-Norge gjentar derfor vårt synspunkt fra høringen til forslaget til den felles 
forskriften om at også rammeverket bør revideres i forhold til en overordnet syklus, hvor også de etablerte strukturene 
mellom UH-sektoren og tjenestene kan se på dette i fellesskap. Det bør tas hensyn til dette i vurderingen av hvorvidt 
retningslinjene skal forskriftsfestes på nåværende tidspunkt.  
 
Vi er enige med UHRs vurdering av at tydeligere lovfesting og bedre finansiering av helse- og velferdstjenestenes ansvar og 
oppgaver knyttet til praksisstudier må komme på plass. Dette er især en aktuell problemstilling når enkelte retningslinjer 
inkluderer henvisninger til primærhelsetjenesten under "krav til praksis". Samtidig mener vi at det er nødvendig at 
retningslinjene skal stille krav til praksis, herunder omfang, og at det utarbeides felles kvalitetskrav til praksissteder, ettersom 
dette er av stor betydning for utdanningskvaliteten. 
 
Helse Midt-Norge har tidligere i høringssvar til forslaget om forskrift om felles rammeplan pekt på at samarbeidet mellom 
utdanningsinstitusjonene og praksisstedene bør være forankret i samarbeidsavtaler etter nasjonal mal. Helse Midt-Norge 
støtter også det pågående arbeidet for å sikre at al 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?  
• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Når det gjelder sosionomutdanningen inneholder ikke retningslinjen konkret forslag til omfang og varighet på praksisdelen av 
studiet.  Tilbakemeldingen fra våre helseforetak er at det med fordel kan jobbes mer med å definere hva man forventer at 
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sosionomen skal kunne etter endt utdanning, herunder hvilken praksis som vil være relevant i så henseende. Vi henviser ellers 
til de konkrete forslagene fra våre helseforetak. 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Annet 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Kompetansesenter rus - region Sør, Borgestadklinikken 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Sosionomutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 74. Begrunn svaret 

o Hovedinntrykket er at retningslinjen både prinsipielt og praktisk ivaretar grunnleggende faglige og verdimessige rammer for 
sosionomutdanningen. Den gir utdanningen en tydelig profil og understreker betydningen av at sosionomer tilegner seg et 
bredt kunnskapsgrunnlag, forståelse interaksjon mellom individ – gruppe – samfunn, praktisk handlings – og 
samhandlingskompetanse samt evne til refleksjon og utvisning av skjønn. Disse kvalitetene kjennetegner etter vår mening 
godt sosialt arbeid i praksis. Særlig evnen til å erkjenne eksistensen av sosiale problemer i lys av sammenhenger bidrar til å 
styrke faget i en tid hvor vi ser at begrepene sosialt arbeid og sosiale problemer ofte viskes ut eller drukner i begrepet helse og 
omsorg. I dette ligger også nødvendigheten av at de sosiale aspektene ved begrepet folkehelse tydeliggjøres og spisses. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 8 
• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o I forlengelsen av det positive hovedinntrykket ønsker vi en styrking av familieperspektivet i retningslinjen. Familie som begrep 
bør inn i teksten flere steder, på linje med individ – gruppe – samfunn. Utdanningen må gjenspeile kompetanseutfordringer 
sosionomer møter i sin praksis. For å utøve kvalitativt godt individuelt sosialt arbeid, gruppearbeid og samfunnsarbeid, er det 
nødvendig å bygge inn en solid grunnforståelse av familien som kontekst og utvikling av ferdigheter i å kommunisere med 
familie og pårørende. Retningslinjen har elementer av et familieperspektiv, dette bør etter vår mening løftes høyere opp og 
uttrykkes klarere som en forventning til yrkesrollen.  
 
I denne sammenheng ønsker vi også at graviditet tydeliggjøres som en livsfase med særegne utfordringer. Dette gjelder bl.a. 
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innenfor tematikk som rus, vold og psykiske lidelser, hvor sosionomer har en sentral rolle i arbeid med bekymringsmeldinger, 
hjelpetiltak og planarbeid på ulike nivåer. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Ja 
• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 4 

• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
o 4 

• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Nordlandssykehuset 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Sosionomutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 5 
• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 5 

• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 8 
• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?  
• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
o Vet ikke 

• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
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Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Statlig etat 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Barneombudet 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o Vet ikke 

• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o Vet ikke 

• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Se svar under "andre høringsinnspill". 
• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?  
o Vet ikke 

• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o Vet ikke 

• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
o Vet ikke 

• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Vi hos Barneombudet har ikke forutsetning eller kapasitet til å vurdere spørsmålene slik de er formulert i denne 
Questbackundersøkelsen. Vi har imidlertid innspill av mer overordnet karakter, og har sendt vårt høringssvar på e-post til 
Kunnskaps- og integreringsdepartementet. Innspillet gjelder retningslinjene til alle utdanningene.   
 
Oppsummert ønsker Barneombudet at retningslinjene anerkjenner barns særskilte rettigheter slik de er fastsatt i FNs 
barnekonvensjon (heretter kalt barnekonvensjonen). Barnekonvensjonen er en del av menneskerettighetene og gir barn og 
unge et særlig vern. Konvensjonen har dermed stor betydning for alle som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og 
unge. Konvensjonen gjelder som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2. En av forpliktelsens som følger av dette er at Norge 
skal sette inn alle egnede tiltak for å sikre gjennomføringen av de rettighetene og pliktene som følger av konvensjonen, jf. art. 
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4. En fyldigere begrunnelse med konkrete forslag til endringer i retningslinjene finnes i vårt høringssvar som er sendt på e-
post. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Sykehuset Østfold 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 74. Begrunn svaret 

o Retningslinjen dekker en bredde av ulike typer kompetanseområder som er sentrale for utøvelsen av sosialt arbeid på de 
fleste arbeidsarenaer.  Retningslinjen synes således også å ivareta sykehussosionomens kompetansebehov med inkludering av 
de mest sentrale kunnskapsområdene for den sosionomfaglige virksomheten i helsetjenesten.  
Savner imidlertid økt fokus på livsendring grunnet sykdom. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 5 
• 76. Begrunn svaret 

o Sett fra et pasient/brukerperspektiv er det positivt at retningslinjen har fokus på kommunikasjon, mestring- endring, 
veiledning, medvirkning, undervisning og formidling. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 6 
• 78. Begrunn svaret 

o Det er uklart hvor standardiserte utdanningene kommer til å bli på grunnlag av denne retningslinjen. Det ligger en vekting i 
begrepsbruken (taksonomien), men så lenge det ikke er knyttet studiepoeng til emner er det vanskelig å vite hvordan dette 
slår ut. 
For å oppnå relativt like utdanninger på landsbasis, er det viktig at det etableres en varig struktur for samarbeid, hvor 
«tjenestene» og UH sektoren er likeverdig representert også på programplannivået (nivået under retningslinjen). Dette bør 
presiseres i retningslinjen. Pr i dag er det veldig tilfeldig hvorvidt tjenestene får innflytelse på innholdet i programplanene. Et 
forslag er at tjenestene blir likeverdig representert inn i «nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sosialt arbeid og 
velferdsfag»: alternativt at det etableres et nytt fora under det nasjonale med et gitt mandat. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Kompetanse om sorg og krise. 

Vi savner også et noe større fokus på familieperspektiv med vektlegging av familie, nettverk og økologisk teori. Kompetanse 
omkring barns utvikling spesielt, men også med tanke på hele menneskets livsløp kunne ha vært tydeliggjort i større grad.  
Et annet viktig kompetanseområde er knyttet til å kunne forebygge utbrenthet og sekundærtraumatisering som er en særlig 
utfordring i sosialarbeideryrkene. Det er et område som med fordel kunne ha vært inkludert i retningslinjen og som vi foreslår 
kan komme som en utdypning under «Del III – generell kompetanse». 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Ja 
• 81. Begrunn svaret 

o Delen om praksisstudiet fremstår som relevant og gjennomførbar. Den inkluderer viktigheten av å trene opp kompetanse 
innen kartlegging, analyse og vurdering av sosiale forhold, noe som er essensielt for å bli en kompetent sosionom i praksis. Det 
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kan muligens bli utfordringer knyttet til å skaffe til veie praksisplasser fra ulike felt til alle studenter, samt finne 
praksisveiledere med veiledningskompetanse, men dette tas det forbehold om i retningslinjen. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 83. Begrunn svaret 

o Dette er etter vår vurdering gjennomførbart. 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
o 5 

• 85. Begrunn svaret 
o Ferdighetstreningen i utdanningen synes å være godt beskrevet og vektlagt i retningslinjen.  Det fremkommer at det er en 

omfattende og viktig kompetanseområde og det er beskrevet på en nøyaktig og detaljert måte. 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
o Vi foreslår å inkludere varigheten og omfanget av praksisperioden i retningslinjen. Læringsutbytteebeskrivelser bør 

utarbeides. 
Det stilles krav om formell veiledningskompetanse på de sykehusansatte.  
HSØ støtter formuleringen i forskriften om at lærer skal være oppdatert i praksisstedets problemstillinger og sikre kontinuitet, 
sammenheng og progresjon i studiet. SØ forventer at forskriftens innhold er førende.  
Det kan ikke være opp til det enkelte helseforetak og den enkelte utdanningsinstitusjon å fremforhandle løsninger på dette. 
SØ ønsker derfor at dette tydeliggjøres og at det utarbeides nasjonale maler for samarbeidsavtaler hvor blant annet 
utdanningsinstitusjonenes ansvar for oppfølgingen av studenter i praksis operasjonaliseres, basert på beskrivelsen i 
forskriften. 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Vi foreslår å omskrive eller stryke setningen på side 2 under kunnskapsområder «Et fag kjennetegnes av et område som 

konstituerer disiplinen».  Det forutsetter stor kompetanse innen profesjonaliseringsteori for å kunne finne mening i dette. 
Graden av detaljering som noe varierende, hvor det på noen områder er meget generelle beskrivelser i motsetning til andre 
forhold som fremstår som svært detaljert. Det er mulig at dette er gjort med hensikt ved at man ønsker å fremheve og 
tydeliggjøre en viss type kompetanse, men vi foreslår at det tas en gjennomgang av dette for å sikre en bevist holdning til 
fremhevelse av enkeltemner. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Privatperson 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Carlos Waaler Johnsen 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Sosionomutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 2 
• 74. Begrunn svaret 

o Det dekkes svært store områder innen menneskelig interaksjon, metoder, teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Selv 
om sistnevnte er diffust. Det mangler likevel et klart mandat. Hva skal en sosionom kunne som ikke de andre helse -og 
sosialfaglige bachelorutdanningene kan? Hva slags rolle/ stilling skal sosionomer ha? Flere av de rollene som før var 
sosionomenes har åpenbart blitt erstattet eller sidestilt med vernepleiere, barnevernpedagoger, sykepleiere, lærere, m.fl. 
Allmennheten vet ikke hva sosionomer gjør eller kan. Arbeidsgivere vet svært lite og brukere vet lite. På psykiatriske 
institusjoner og i rusfeltet så er det flere sykepleiere og vernepleiere som tar seg av den sosialfaglige delen av et menneskes 
utfordringer. NAV har ingen bemanningsnorm som sier at en viss prosent skal være sosionomer. De øvrige helse-og 
sosialfaglige utdanningene har spesialfelt og konkrete naturlige arbeidsplasser, men som likevel "flyter" ut over de områdene 
som før var sosionomenes. 
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Kort sagt: Hva er sosionomens mandat og spesialitet. Hvor har de en selvsagt profesjonstilliing og ikke bare en mulig 
profesjonsstilling. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 76. Begrunn svaret 

o Brukerne som er nevnt har stort behov for den sosialfaglig kompetansen. Sosionomen med sitt individ, gruppe og 
systemperspektiv burde være en naturlig kordinator og burde følgelig få grundig opplæring i dette. Videre må det 
konkretiseres hvilke brukergrupper sosionomenes skal ha kompetanse til å hjelpe og hvordan. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 10 
• 78. Begrunn svaret 

o Det benyttes mange begreper som sier lite om hva det i praksis er sosionomer skal kunne jobbe som, og hvordan. 
 
Det bør i mye høyere grad være nasjonal standardisering. I dag kan to sosionomer fra forskjellige skoler få problemer med å 
diskutere faget fordi utdanningene er så ulike. Dette kan igjen føre til at den faglige kompetansen reduseres sammen med 
yrkesstoltheten, solidariteten og miljøet. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Medisinkompetanse (til å dele ut medisiner) på nivå med vernepleiere, med påfølgende autorisasjon. Dette med forbehold om 

at det ikke dannes en videreutdanning på tilsvarende nivå som gir autorisasjon. Medisinkompetanse har i dag blitt en så 
vesentlig del av miljøarbeidet i mange institusjoner, boliger, sykehus, pleiehjem osv. at arbeidsgivere må velge vernepleiere 
eller sykepleiere fremfor sosionomer i jobber hvor det sosialfaglige perspektivet og kunnskaps- og ferdighetsnivået burde 
være en selvsagt del av behandlingen og arbeidet. Dette tror jeg samfunnet taper på. Det faglige miljøet blir svært preget av 
den gruppen med høyest status. Jeg har selv erfart at det i rusinstitusjoner og psykisk helsearbeid har blitt et tung overvekt av 
patologisk tilnærming til brukere og pasienter der det i mye høyere grad ville være hensiktsmessig å jobbe med situasjonen og 
omgivelsene personen befinner seg i. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Ja 
• 81. Begrunn svaret 

o Ja, men den kunne med fordel ha vært delt opp i tre perioder, som en nasjonal retningslinje. Fordi lange praksisperioder bare 
gir en student innblikk i et enkelt arbeidsteds rammer og mandat. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 83. Begrunn svaret 

o Det er formulert på en alt for omfattende og vid måte . Slik at det vil være lett at de forskjellige høgskolene og universitetene 
lager pensumlister og læreplaner som er svært forskjellige. Dette bidrar også til at sosionomenes kompetans blir diffus og 
uoversiktlig, både mellom sosionomer og for allmenheten.  Dette kan igjen bidra til lavere troerdighet ovenfor brukere og 
arbeidsgivere. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 2 
• 85. Begrunn svaret 

o Faktiske praktiske ferdigheter bør være det som kjennetegner en profesjon. Det bør i mye høyere grad spesifiseres hva de skal 
kunne av anerkjente samtale -og terapeutiske metoder. 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Slik forslaget er nå, uten mandat eller spesialiteter, samt manglende medisinkompetanse (dvs. autorisasjonen til å dele ut 

medisiner) så vil det naturligvis bli vanskelig å profilere seg på et svært medisinfokusert arbeidsmarked. Arbeidsgiverne vil 
velge bort de som ikke har en spesiell kompetanse og heller ikke nevnte medisinkompetanse. Samfunnet vårt vil derfor gå 
glipp av det sosialfaglige perspektiv som tar sikte på å finne ressurser i menneskers liv og omgivelser slik at de blir myndiggjort 
og kan klare seg med mindre eller ingen hjelp i fremtiden. Hjelp til selvhjelp må på plass. 
 
Vær konkrete og tydelig, sørg for at det klart kommer frem spesifikt hva som skal være sosionomenes kompetanse. Fokuser 
mer på ferdigheter enn teoretisk kunnskap. Det glemmes fort i et arbeidsmiljø i f.eks en rusbehandlingsinstitusjon med én 
sosionom og 20 sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.  
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Poenget med en profesjonsutdanning må være at det skal få ferdig utdannede studenter ut i jobb. Slik at de kan tjene en 
spesifikk funksjon og hensikt i samfunnet og faktisk få mulighet til å redusere personlige og sosiale problemer i nåtid og 
fremtid. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Statlig etat 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?  
• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vurderer at læringsutbyttebeskrivelsen bør være mer konkret med tanke på å 
ivareta brukere og pårørende med minoritetsbakgrunn. Dette kan oppnås på følgende måte: 
 
Kandidatene bør:  
• få kunnskap om lovverk som kan medføre rett eller plikt til bruk av tolk. 
• få kjennskap til Nasjonalt tolkeregister, samt kunnskap om bestilling og kommunikasjon via tolk. 
• få kunnskap om vold og omsorgssvikt i form av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, å bli etterlatt i utlandet mot 
sin vilje og kjønnslemlestelse.  
• få ferdigheter i å gjøre risikovurderinger og kjenne til metoder for å håndtere konflikter og redusere faren for 
uønskede hendelser i arbeid med barn og unge utsatt for negativ sosial kontroll, ved fare for tvangsekteskap, å bli etterlatt i 
utlandet mot sin vilje eller kjønnslemlestelse. 
 
I forslag til retningslinjer til fysioterapiutdanningen heter det i læringsutbyttet at kandidaten «kan reflektere over maktforhold, 
profesjonalitet, atferd og egen rolle i møte med andre, og vurdere og håndtere etiske problemstillinger.»  
 
IMDis vurdering er at sosionomutdanningen også bør ha med dette læringsutbyttet.  
 
I retningslinjene til de seks helseutdanningene heter det i læringsutbyttet at kandidaten «har kunnskap om inkludering, 
likestilling og ikke-diskriminering og kan bidra til likeverdige tjenester uavhengig av kjønn, etnisitet, språk, religion og livssyn, 
funksjonsnedsettelse, sosial bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.»  
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IMDis vurdering er at sosionomutdanningen også bør ha med dette læringsutbyttet. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Interesseorganisasjon 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Ungdom og Fritid - Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Sosionomutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 74. Begrunn svaret 

o 22% av ansatte i fritidsklubb har barnevernsfaglig- og/eller sosionombakgrunn. Vi mener derfor at retningslinjene også må ha 
et fritidspedagogisk tilsnitt. I et fritidspedagogisk perspektiv er det viktig at kandidaten har kjennskap til ikke-formelle 
læringsmetoder og medvirkning.   
Vi foreslår at det legges til følgende punkt under «kunnskaper»: 
12. Ha kunnskap om fritidsarenaens betydning for mestring 
13. Ha kunnskap om barrierer for deltakelse. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 76. Begrunn svaret 

o Vi kan anta at fremtidens ungdomskultur vil fortsette å digitalisere seg. Vi mener derfor at det er viktig at studentene innehar 
digital kompetanse for å imøtekomme de mulighetene og utfordringene dette gir. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 5 
• 78. Begrunn svaret 

o Vi opplever retningslinjene som tilfredsstillende mtp detaljering. Vi mener at barn og unge skal kunne forvente likebehandling 
uavhengig av geografi. Vi opplever retningslinjene som relevante og spissede, samtidig som de på en god måte ivaretar 
studiestedets behov for autonomi. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Vi foreslår at man: 

1. Legger til «fritid» som eksempel på velferdstjenester kandidaten er kvalifisert til å jobb i. 
2. At man tydeliggjør fokuset på konsekvensene ved sosiale problemer.  
Arbeidet som gjøres i fritidsklubbene og ungdomshusene er drevet av to faglige akser – det sosialfaglige og det kulturfaglige. 
Vi mener at sosionomutdanningen bør ta for seg hvordan kultur kan være en metode for forebyggende og byggende arbeid 
med barn og unge, og voksne/eldre.   
Europakommisjonen har i sin ekspertrapport «Developing digital youth work» identifisert nøkkelkvalifikasjoner for det digitale 
ungdomsarbeidet. Disse er: 
1. Digitalisering av samfunnet 
2. Planlegging, design og evaluering av digitalt ungdomsarbeid 
3. Informasjon og datakompetanse¨ 
4. Kommunikasjon 
5. Digital kreativitet 
6. Sikkerhet 
7. Refleksjon og evaluering 
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Deler av denne listen er ivaretatt i foreslåtte retningslinjer, men vi ber utvalget gjøre en vurdering iht implementering av det 
digitale ungdomsarbeidet. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Ja 
• 81. Begrunn svaret 

o Vi anser praksisen som hensiktsmessig og gjennomførbar. Vi vil bemerke at også fritidsklubbene kan være gode praksisarenaer 
for sosionomstudentene. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 3 
• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
• 85. Begrunn svaret 

o Vi anser ferdighetstreningen som tilstrekkelig vektlagt. 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Stavanger kommune, helse og velferd 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, 

Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 74. Begrunn svaret 
o Mangler kunnskap om brukere med store og sammensatte behov/kombinasjoner med flere diagnoser. Kortere og færre 

innleggelser i spesialisthelsetjenesten gir et større ansvar til kommunene.  
For øvrig vurderes retningslinjen som grundig og god. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 76. Begrunn svaret 

o Mangler kunnskap om brukere med store og sammensatte behov/kombinasjoner med flere diagnoser. Kortere og færre 
innleggelser i spesialisthelsetjenesten gir et større ansvar til kommunene.  
Kommunen opplever det som utfordrende å finne riktige tjenester for brukere med sammensatte behov, flere diagnoser og i 
noen tilfeller ikke ønsker å motta hjelp. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 5 
• 78. Begrunn svaret 

o Detaljrik nasjonal standard, men gir ikke så stort rom for lokale tilpasninger for utdanningsinstitusjonene. 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Kunnskap om brukere med store og sammensatte behov – brukere med flere diagnoser. Brukere som motsetter seg hjelp. 
• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?  
o Nei 

• 81. Begrunn svaret 
o Kort og generell beskrivelse. 

Det bør være minimum 2 praksisperioder da tjenestene stadig er i utvikling. De kommunale tjenestene får en større 
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spennvidde med påfølgende utfordringer pga. færre og kortere innleggelser i spesialisthelsetjenesten for brukerne.  
Registrerer at det står «når det er mulig bør studenten få erfaring fra to ulike praksisfelt og forvaltningserfaring bør være en 
del av praksisstudiet». Dette er for svakt formulert. Anbefaler at «bør» erstattes med «skal». 
Praksisdelen av studiet må styrkes, og det må fremskaffes tilstrekkelig med praksisplasser. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 3 
• 83. Begrunn svaret 

o Det er mange kunnskapsområdet som skal dekkes på 3 år. Men heller enn å fire på kunnskapsnivå, bør en vurdere utvidelse av 
studietiden. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 5 
• 85. Begrunn svaret 

o Ferdighetene er godt beskrevet. 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
o Bør ha flere praksisperioder: 

1. Koordinering og forvaltning 
2. Utøver av tjenester/miljø-arbeid/terapi 
3. Spesialisthelsetjenesten 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Innspill felles høringssvar barnevern, sosionom og vernepleie-utdanningene. Innhold i utdanningene bør i større grad 

harmoniseres. 
- Deler av studiet bør gjennomføres felles med andre utdanninger for å fremme kompetanse til samarbeid, 
samhandling og tilnærming til brukernes behov. BSV-utdanningene må  beskrive hvilke fagområder som kan gjennomføres 
felles.  
- Savner en lik struktur av retningslinjene for BSV-utdanningene.  
- BSV utdanningene mangler kunnskap om brukere med store og sammensatte behov og kombinasjon med flere 
diagnoser.  
- Mangler kunnskap om brukere som motsetter seg hjelp. 
- Brukermedvirkning bør med i en fellesbeskrivelse. 
- Bør ta inn punkt 1 i kunnskap/retningslinjer for sosionom i en fellesdel for BSV-utdanningene;» Har bred kunnskap 
om sosiale problemer og hvordan de oppstår og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng». 
- Det er mye fagstoff som skal dekkes i en tre årig bachelorutdanning. Heller enn å redusere kunnskapsområdene, kan 
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disse gjøres til valgfrie fordypningsområder. I tillegg å åpne opp for studentmobilitet både mellom utdanningene og 
utdanningssteder. 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Oslo kommune 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sosionomutdanningen, 

Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?  
• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Privatperson 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Tove Bring Solum, klinisk sosionom, cand polit og kognitiv terapeut. Jobber pr i dag ved Ringerike Sykehus, men sender inn 

dette som enkeltperson. 
• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 

o Sosionomutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 3 

• 74. Begrunn svaret 
o 1)Det står en linje om at vi skal vite hvordan helseproblemer påvirker, men jeg savner større fokus på sosialmedisin. Jeg 

minner om at første sykehussosionom i Norge, Eva Koren, var med å bygge opp kunnskapen ved institutt for sosialmedisin ved 
UiO i Norge og at hun jobbet der til pensjonsalder. Jeg vil si at samtlige sosionomer vil møte på personer med 
helseutfordringer i arbeidet sitt. Det betyr at de også bør utdannes til å ha kunnskap om sosialmedisin, mulige psykososiale 
belastninger som følge av sykdom eller skade og kunnskap om metoder for å hjelpe best mulig. Det er allerede fokus på 
støttesamtaler i sosionomutdanningen, herunder mestring av situasjonen og metodikk rundt dette, nye retningslinjer bør 
fokusere mer på metodikk for dette.  
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2)I den forbindelse mener jeg (og flere med meg) at sosionomutdanningen bør bli 5-årig, med en klinisk master til slutt som 
fokuserer mer på et fordypningsområde. Dette er basert på at samfunnet vårt blir stadig mer utfordrende, de sosiale 
problemene blir mer komplekse og vi får andre og større utfordringer. Det er svært mange sosionomer som videreutdanner 
seg, det er mange som opplever at de trenger mer utdanning for å gjøre den jobben de er satt til i samfunnet, enten det er i 
spesialisthelsetjenesten (somatikk eller psykiatri), rehabiliteringsinstitusjoner, kommunehelsetjenesten, familievern eller 
rusbehandling (som for så vidt ofte er en del av helsetjenestene i 1.linje og 2.linje, men som også har noen andre private 
institusjoner). Sosionomer er utøvere av profesjonelt sosialt arbeid. For at vi skal sikre utvikling, forskning og formidling utover 
det som skjer i utdanningsinstitusjonene mener jeg vi må satse på en lengre grunnutdanning. Sykehusene har blant annet 
forskning som eget område. Det er ikke bare legene som skal forske. Vi er mange faggrupper på sykehusene og vi må da 
tilrettelegge for at andre faggrupper, inkl sosionomer, også får forske. Og det starter med utdanningsløpet! Dersom 
sosionomer hadde hatt en femårig utdanning med klinisk master som obligatorisk, ville vi fått profesjonalisert vår yrkesgruppe 
mer enn i dag, hvor man må på eget initiativ og med arbeidsgivers velsignelse ta en videreutdanning etter noen år i praksis.  
 
3)Et siste punkt: Sosionomer, som jeg mener jobber med helse uansett hvor de jobber, bør ha autorisasjon som helsepersonell 
på lik linje med bl.a. vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleiere. Sosionomer står midt oppe i det verdens 
helseorganisasjon definerer som helse: Fysisk, psykisk og sosialt. Tida er overmoden for at vi får autorisasjon som 
helsepersonell. Det vil også gjøre det lettere å få jobbe med noe av det vi er utdanna til, men som nå er overført til 
helsetjenesten, rusbehandling for eksempel. Vi ser også at vi som ikke har autorisasjon heller ikke har fått være en del av 
systemet de andre faggruppene på somatiske sykehus er en del av vedr polikliniske pasienter og refusjonsordninger. Det 
oppleves som uheldig i en ellers tverrfaglig og likeverdig sammenheng at én yrkesgruppe ikke har autorisasjon og heller ikke 
rett til å ta takster for å behandle pasienter poliklinisk. Dersom man ikke ønsker å autorisere alle sosionomer med bare 3årig 
bachelor og man ikke går for en 5-årig utdanning med autorisasjon til slutt, kunne man gått inn på samme modell som 
ernæringsfysiologer og klinisk ernæringsfysiologer, hvor man gir autorisasjon kun til kliniske ernæringsfysiologer. Det synes å 
være uproblematisk å få til der, så jeg tenker det ville være like uproblematisk å få til for kliniske sosionomer, som har en 
terapeutisk, klinisk utdanning nettopp for å behandle pasienter, enten det er somatikk og/eller psykiatri. Vi har alle en fysisk 
helse, en psykisk helse og en sosial helsetilstand. Det er helt naturlig at sosionomer får autorisasjon som helsepersonell. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 76. Begrunn svaret 

o Se hva jeg skrev på første spørsmål. Brukerne får stadig mer sammensatte behov, sosiale, psykososiale, somatiske, psykiatri, 
og sosionomene må kunne ha nok kompetanse til å serve disse. Det mener jeg en 3-årig utdanning ikke gjør pr i dag. Brukerne 
bør også kunne forvente å møte sosionomer med autorisasjon. Det representerer en mulighet for å kunne miste 
autorisasjonen om man ikke gjør den jobben man skal. Viktig ifht pasientsikkerhet mm. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 7 
• 78. Begrunn svaret 

o Det var jo generelle vendinger. Jeg synes dere burde fokusere mer på at vi må lære spesifikke metoder i sosialt arbeid med 
enkeltpersoner og grupper. Vet for eksempel at noen høgskoler gir sine studenter VIvat-kurs i selvmordsforebyggende arbeid 
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og metoder. Men andre gjør det ikke. Vi burde alle ha det i vår utdanning. Vi burde alle ha MI i utdanninga, (endringsfokusert 
rådgivning), kognitiv terapi, det essensielle i det osv. Dette er praktiske verktøy vi kunne ha nytte av alle. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Sosialmedisinsk var fraværende. Og den er viktig! I Sverige kan man ta videreutdanning for å jobbe på sykehus som sosionom. 

Det eksisterer ikke her i  Norge. Men i grunnutdanninga må vi ha inn mer sosialmedisin og fokus på å jobbe innen somatikken 
eller med somatisk syke pasienter i kommunen eller andre steder. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Vet ikke 
• 81. Begrunn svaret 

o Jeg er usikker, jeg tenker egentlig at vi burde ha en femårig utdanning og et års turnustjeneste i tillegg til praksis. Evt mer 
klinisk praksis i et femårig løp. Evt treårig løp+ turnustjeneste. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 3 
• 83. Begrunn svaret 

o Se svarene mine ovenfor! Man bør ha en femårig utdanning! 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
o 2 

• 85. Begrunn svaret 
o Jeg mener man bør ha mer ferdighetstrening, turnustjeneste, klinisk praksis osv. 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

o Praksisveileder må være motivert til å ta i mot student. Mer kvalitetssikring av veiledere, bør kunne ha veileder med 
videreutdanning, DPS kunne tatt i mot studenter i større grad. 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Se mitt første svar! :-) 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Helse-Bergen HF 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Sosionomutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 5 
• 74. Begrunn svaret 

o Det er spesifikt vist til formål, kunnskapsområde, læringsutbytte, ferdigheter og kompetansekrav. 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 5 

• 76. Begrunn svaret 
o Det er spesifikt vist til formål, kunnskapsområde, læringsutbytte, ferdigheter og kompetansekrav. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 5 
• 78. Begrunn svaret 

o Det synast bra balansert 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Det er ønskelig at teoretisk og praktisk ferdighet vedr kommunikasjon må vektleggast ytterligare. Praktisk utføring og 
veiledning er nødvendig. Sentrale virkemiddel vedr kommunikasjon må vere integrert (teori og praktisk). 
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Vidare er det ønskelig at det er større vektlegging på forståing av endring; korleis kan ein sosionom bidra vedr endring. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Ja 
• 81. Begrunn svaret 

o Ingen spesifikk kommentar 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 5 

• 83. Begrunn svaret 
o Vi vurderer at omfanget må vere slik det er beskrive, omfattande men nødvendig. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 4 
• 85. Begrunn svaret 

o Det er ønskelig at teoretisk og praktisk ferdighet vedr kommunikasjon må vektleggast ytterligare. Praktisk utføring og 
veiledning er nødvendig. Sentrale virkemiddel vedr kommunikasjon må vere integrert (teori og praktisk). 
Vidare er det ønskelig at det er større vektlegging på forståing av endring; korleis kan ein sosionom bidra vedr endring. 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

o Ingen kommentar 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o 1. Det er ønskelig at «Barn som pårørande» må vere viktig tema i utdanninga. 
 
2. Ferdigheter  
Kan identifisere sosiale problemer, motgang, overganger og livskriser for å skape mulighet for mestring og endring, og i 
samarbeid med enkeltpersoner, grupper og samarbeidspartnere « (Ta vekk og.) Under III Arbeid med sosiale problemer 
Ferdigheter punkt 1 
 
I retningslinjene vurderer vi at det er ønskelig å ikkje har så stort fokus på sosiale problemer. 
Man bør etter hvert muligens ha et skarpere skille mellom begrepene «sosialt arbeid» og «sosiale problem». I dag driver 
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sosionomer sosialt arbeid på mange arenaer og ofte med annet fokus enn sosiale problem. Utdanningen bør derfor ha større 
fokus på kommunikasjon, relasjonsbygging og respekt for ulikhet. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 

o Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) 
• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 

o Sosionomutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 76. Begrunn svaret 
o Under forutsetning av at utdanningens formål  blir imøtekommet og at kandidatene blir satt i stand til å identifisere og 

håndtere nye samfunnsutfordringer som får betydning på individnivå. 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o I. RAMMER FOR SOSIALT ARBEID. Utvidelse av læringsutbytte nr 7 :  Har kunnskap om hvordan kultur, religion og etnisitet har 
betydning for familiers hverdagsliv. 
II.   KUNNSKAP  OM SOSIALE PROBLEMER. Forslag til flere læringsutbyttepkt: 
- Kunnskap om både risiko – og beskyttelsesfaktorer for god psykisk helse 
- Kunnskap om ulike kulturelle forståelsesmåter og ulike uttrykksformer i barneoppdragelse 
- Kunnskap om  sosialfaglig kompleksitet i samspill med kontekst for barn og barnefamilier hvor  kjennetegn kan være 
uforutsigbarhet, usikkerhet og manglende tillit til hjelpeapparatet 
 Tillegg til pkt 5, evt til pkt 8 : 
 Og kunnskap om barns normalutvikling. Generell kompetanse: Kan kritisk anvende kunnskap om kultur, relasjon og  
kommunikasjon i motivasjonsarbeid og systematisk endringsarbeid. 
III. ARBEID MED SOSIALE PROBLEMER. Kunnskaper: Har kunnskap om bruk av tolk i familier. Ferdigheter: Kan spørre om, altså 
har kompetanse i  å spørre om  mulige opplevde traumer. 
I tillegg til pkt 4 , men også pkt 7: Herunder har ferdigheter i å kommunisere særskilt med barn og unge. Har kunnskap om og 
forståelse for  relasjoner som et handlingsredskap i sosialt arbeid. 
Generell kompetanse: 
Innsikt i egne verdier og holdninger og forståelse for andres perspektiv 
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Evne til å gjenkjenne følelsesmessige og kognitive sider ved seg selv og derigjennom trene relasjonell kompetanse 
Evne til å utvikle og vedlikeholde selvinnsikt og personlig kompetanse 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Vet ikke 
• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 3 

• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
o 4 

• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
o Den delen av  studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Flere eller andre forhold som bør inn i 

retningslinjene? 
Retningslinjene bør presisere  minimum antall uker i praksisutplassering. Praksisstudier anses som verdifullt og meget nyttig 
av sosionomstudenter. Det bør understrekes at i praksis kan kritisk bevissthet og  refleksiv kapasitet identifiseres og  
stimuleres, dvs at det legges til rette for at studentene kan utvikle økt bevissthet om egne reaksjoner, fordommer , etikk og 
personlig verdigrunnlag. 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Innspill til  Formål: 

Avsnitt 1: 
(….) for å forebygge, redusere og mestre sosiale og helsemessige  problemer basert på det fremste innen forsknings,- erfarings 
og brukerkunnskap. 
Avsnitt 3: 
Etter endt utdanning skal kandidaten kunne arbeide med sosiale og mellommenneskelige problemer, samt utføre og 
organisere forebyggende, utviklings- og helsefremmende arbeid på individ, gruppe og samfunnsnivå,…. 
Til slutt: Vi stiller oss spørrende til bruken av begrepet veiledning i retningslinjene og hvilken målrettet aktivitet som legges i 
begrepet. 
Veiledning  og veiledningskompetanse er en tilleggskompetanse ut over bachelornivå som krever en spesifikk etter- eller 
videreutdanning. 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Sosionomtjenesten, Rehabiliteringsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Sosionomutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 74. Begrunn svaret 

o Viktig med god oversikt over forvaltningssystemene. 
 
Som sosionomtjeneste i somatisk sykehus ser vi at det er viktig å øke kunnskapen om somatisk sykdom/ funksjonshemminger/ 
medfødte tilstander. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 76. Begrunn svaret 

o Viktig med god oversikt over forvaltningssystemene. 
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Som sosionomtjeneste i somatisk sykehus ser vi at det er viktig å øke kunnskapen om somatisk sykdom/ funksjonshemminger/ 
medfødte tilstander. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 5 
• 78. Begrunn svaret 

o God balanse mellom lokal tilpasning og nasjonal standardisering.  
 
Det er tatt høyde for både spesifikk kompetanse (eksempelvis den samiske befolkning) og viktigheten av å sikre en 
kvalitetsstandardisering av tjenestetilbudet 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Vi viser til svarene i 74) og 76) 

 
Kompetanse i sorg, samt sorgarbeid. Her tenker vi sorg i bred forstand, ikke bare ved død. 
 
Tilsvarende rundt krisearbeid 
 
Oppfølging av pårørende 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Ja 
• 81. Begrunn svaret 

o Ikke behov for  ytterligere begrunnelse - den er hensiktsmessig og gjennomførbar. 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 3 

• 83. Begrunn svaret 
o Ikke behov for ytterligere begrunnelse - den er helt gjennomførbar. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 3 
• 85. Begrunn svaret 

o Ferdighetstrening på utdanningsstedet: Viktigheten av dette er understreket, og det er bra. Det står imidlertid ikke svært 
detaljert beskrevet, og det er derfor vanskelig for oss å kommentere mer utdypende.  
 
Ferdighetstrening på praksisstedet: Det er behov for flere praksisperioder, for å kunne erfare flere deler av samfunnslivet og 
sosionomens ulike arbeidsområder 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

o Det er behov for kontakt med studiestedet i forkant av praksisstart 
 
Det er sårbart med bare èn praksisperiode (jfr. punkt 85) 
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Vi ønsker enda mer fokus og bevissthet på praktisk ferdighetstrening av alle slag 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Nei. Vi synes det er gode, grundige og gjennomtenkte retningslinjer. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Fagforening 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o FO-Studentene 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Sosionomutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 74. Begrunn svaret 

o FO-Studentene mener at programgruppen har gjort en god jobb og anser deres forslag til retningslinjer å være i tråd med 
tjenestenes fremtidige kompetansebehov. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 76. Begrunn svaret 

o FO-Studentene anser at programgruppens forslag til retningslinjer er i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov. 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 6 
• 78. Begrunn svaret 

o FO-Studentene mener at det kan være mer detaljering med hensyn til behovet for nasjonal standardisering enn det 
programgruppens forslag legger opp til i dag. Balansen mellom autonomi og standardisering er svært vanskelig og svært viktig. 
På den ene siden mener vi at utdanningsstedenes autonomi legger grunnlag for gode og inspirerende fagmiljøer ved 
utdanningsinstitusjonene. På den andre siden mener vi at det er behov for mer likhet mellom utdanningene for å sikre at alle 
sosionomer innehar den samme grunnkompetansen. Vi mener at retningslinjene som programgruppen har foreslått kan få til 
en god balanse mellom autonomi og standardisering dersom de i større grad legger opp til studentmobilitet og stiller noe mer 
krav til studieprogresjon enn det gjøres i dag. 
 
FO-Studentene mener at studentmobilitet er viktig, og bør i større grad legges opp til enn programgruppens forslag gjør. Dette 
forslaget spilles også inn til programgruppen for barnevernspedagogutdanningen og vernepleierutdanningen. 
Studentmobilitet tilrettelegger for god sosial helse, endringer i livssituasjon, oppståtte familieforpliktelser i andre byer og 
andre uforutsette hendelser som kan oppstå i studenters liv. I tillegg vil det å ha et minimum av felles grunnkunnskap, 
uavhengig studiested, sørge for tydelighet i hva kompetansen til en barnevernspedagog er. Dette kan bidra til et sterkere 
fagmiljø, at tjenestene kan stille tydeligere krav til kompetanse og bedre forhandlingsevner på arbeidsmarkedet overfor andre, 
konkurrerende profesjoner. Slik FO-Studentene anser retningslinjene legger de grunnlaget for mer autonomi til 
utdanningsinstitusjonene enn rammeplanene gjør. Vi forstår at forslag om å sikre studentmobilitet går på tvers med 
utdanningsinstitusjonenes autonomi, men mener at det er nødvendig for å sikre gode studier. Vårt forslag er at det legges inn 
et nytt punkt under 'Krav til studiets oppbygging' som krever en så stor grad av likhet mellom utdanningsinstitusjonene at det 
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medfører mulighet for studentmobilitet. Det bør også inkluderes at studiene skal inneholde et minimum av felles 
grunnkunnskap uavhengig studiested. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o FO-Studentene anser programgruppens forslag til retningslinjer som svært gode og dekkende for bredden og dybden i 

sosionomers kompetanse. 
• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?  
o Ja 

• 81. Begrunn svaret 
o FO-Studentene mener programgruppens forslag er hensiktsmessig og gjennomførbart under delen om praksisstudiet. Vi vil 

likevel bemerke at vi anbefaler mer fokus på veileders kompetanse og en definering av praksisstudienes omfang, slik utdypet 
under spørsmålet om det er andre forhold ved praksisstudiene som bør inkluderes i retningslinjen. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 83. Begrunn svaret 

o Vi mener at dersom programgruppen tar med seg våre forslag videre, vil omfanget av studiet fremdeles være gjennomførbart 
innenfor rammene av en 3-årig bachelorutdanning. Samtidig legger retningslinjene opp til at undervisningen må være effektiv 
og målrettet dersom den skal dekke over det ønskede læringsutbyttet. Vi mener at det er positivt om 
utdanningsinstitusjonene blir mer kritiske til hva de bruker undervisningstiden sin på enn de er i dag, da studentene våre gir 
klar tilbakemelding på at undervisningen kan bli betydelig mer relevant for læringsutbyttet. 
 
Vi har gitt innspill til denne høringen med gjennomførbarhet i baktanke, da vi ønsker retningslinjer som legger opp til et 
fulltids studium med relevant innhold av god kvalitet. Samtidig har vi lyst til at retningslinjene presiserer en maksgrense på 30 
studiepoeng per eksamen. Dette er også foreslått å gjelde for barnevernspedagog- og vernepleierutdanningene. Vi mener at 
et fag på mer enn 30 studiepoeng ikke legger til rette for et godt læringsutbytte. Vi håper derfor programgruppen tar dette 
med seg videre. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 4 
• 85. Begrunn svaret 

o FO-Studentene mener at det programgruppen har skrevet om ferdighetstrening i kapitelet "Krav til studiets oppbygging" er 
bra. Vi mener imidlertid at det i større grad må trekkes inn i læringsutbyttebeskrivelsene også. Vi mener dette vil gjøre det 
tydeligere at studentene skal få bred kunnskap om relasjonsbygging, samtaler og kommunikasjon, og ferdighetstrening i dette. 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

o FO-Studentene mener programgruppen har lagt et godt utgangspunkt for praksisstudiene i sosionomutdanningen. Likevel 
ønsker vi å spille inn at veileders kompetanse er viktigere enn vi opplever at forslaget til retningslinjer beskriver i dag. 
Veiledning er av enorm betydning for læringsutbyttet til studentene. Uten god veiledning har ikke studentene noen som de 
kan reflektere faglig med, og da mister de muligheten til å utfordre seg selv, finne andre måter å møte situasjoner på og knytte 
teorien opp til praktiseringen av faget sitt. Vårt forslag er at under 'krav til praksisstudiene' erstattes setningen 
"Praksisveileder skal som hovedregel ha sosionomutdanning og veiledningskompetanse" med en setning som lyder "Veileder i 
praksis bør ha samme grunnutdanning som studenten, og skal inneha nødvendig veilederkompetanse". 
 
I tillegg mener vi at omfanget av praksis i større grad bør presiseres. For å definere omfanget av læringsutbytte benyttes som 
regel studiepoeng. Programgruppene for vernepleierutdanningen og barnevernspedagogutdanningen er anbefalt det samme. 
Vårt forslag er at setningen om to praksisperioder endres fra "Når det er mulig bør studenten få erfaring fra to ulike praksisfelt 
og forvaltningserfaring bør være en del av praksisstudiene" til "Praksis bør være på minimum 45 studiepoeng fordelt på minst 
to praksisperioder i ulike praksisfelt. Forvaltningserfaring bør etterstrebes i en av praksisperiodene". 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o FO-Studentene ønsker å kommentere på overskrift 3 'Arbeid med sosiale problemer', underoverskrift 'ferdigheter' punkt 3. 

Setningen lyder i dag "Kan anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn i møte 
med enkeltpersoner og grupper, herunder samiske brukeres rettigheter". Her mener vi at setningen dekker den samiske 
befolkningen. Slik setningen står i dag mener vi den fremstår som om den utelukkende, eller i betydelig grad, gjelder den 
samiske befolkningen, og vi ønsker derfor at presiseringen fjernes. Ny setning blir da "Kan anvende rettsregler, opplyse om 
rettigheter og plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn i møte med enkeltpersoner og grupper". 
 
Vi mener også at det blir for spesifikt å presisere at studentene skal kunne anvende metoder i samfunnsarbeid. 
Samfunnsarbeid er et fag med ulike retninger, perspektiver og modeller tilknyttet seg. Vi mener det er riktigere å beskrive det 
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som 'tilnærminger' heller enn konkrete modeller. Vi foreslår derfor å endre punkt 10 under 'ferdigheter' til "Kan anvende 
tilnærminger fra samfunnsarbeid for å øke brukernes makt, deltakelse og representasjon". 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Sunnaas Sykehus HF 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Sosionomutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 74. Begrunn svaret 

o Retningslinjen omfatter kompetanseområder som er sentrale for utøvelsen av sosialt arbeid på de fleste arbeidsarenaer.  Vi 
har synspunkter på hvordan kompetanseområdene presenteres og vil komme inn på disse i punktene 4 og 9 nedenfor. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 76. Begrunn svaret 

o Sett fra et pasient/brukerperspektiv er det positivt at retningslinjen har fokus på kommunikasjon, mestring og endring, 
veiledning, medvirkning, undervisning og formidling. Brukerens behov for en sosionom med kompetanse på samspillet mellom 
helseutfordringer og sosiale forhold ut fra en biopsykososial forståelse synes imidlertid ikke å være ivaretatt. Se for øvrig 
kommentar under punkt 4. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 4 
• 78. Begrunn svaret 

o Retningslinjen er evnet både til å sikre en nasjonal standard samtidig som det er gitt handlingsrom for tilpasning til 
utdanningsinstitusjonene lokalt.  
Beskrivelsene er imidlertid svært detaljerte på enkelte områder, mens andre områder ikke er utdypet, bare notert i 
stikkordsform. Det er mulig at dette ikke er tilfeldig, men et ønsket fokus på de nevnte områdene. Dette fremstår noe uklart 
og er ugunstig da det bør være åpenhet rundt fagpolitiske prioriteringer. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Vi skulle ønske at både psykisk og somatisk helse, familie/familiearbeid og sosialt nettverk var mer synlig i høringsutkastet. 

Sosionomen møter brukere/klienter/pasienter med utfordringer på disse områdene i  utøvelsen av sitt arbeid uavhengig av 
hvor dette foregår. Medisinsk sosialt arbeid/sosialt arbeid i en medisinsk kontekst er et kompetanseområde som har fokus 
internasjonalt. Vi mener dette også må inn som et kompetanseområde i bachelorutdanningen i Norge med mulighet for 
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spesialisering/ videreutdanning mastergrad.  Kunnskap og kompetanse om disse fagområdene er grunnleggende både i 
forhold til forståelse, tilnærming og problemløsning innenfor sosialt arbeid. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Ja 
• 81. Begrunn svaret 

o Praksisstudiet tar sikte på å trene opp ferdigheter innenfor kommunikasjon og møte med brukere/klienter/pasienter og 
samhandlingsparter så vel som kartlegging, analyse og vurdering av sosiale forhold er grunnleggende for utøvelse av sosialt 
arbeid og fremstår både som hensiktsmessig og gjennomførbart. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 83. Begrunn svaret 

o Retningslinjen dekker mange kunnskapsområder og avspeiler gjennom disse den bredde og helhet som er grunnleggende i 
sosionomutdanningen. Vi mener dette er gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig sosionomutdanning. Her vises i 
tillegg til kommentarer under punkt 9. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 5 
• 85. Begrunn svaret 

o Ferdighetstreningen synes å være tilstrekkelig vektlagt gjennom beskrivelsen i retningslinjen. 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
o Praksisperiodens lengde bør fremgå av retningslinjen. Det er fra andre hold foreslått å vurdere om det bør inkluderes en 

nasjonal vurderingsbeskrivelse for å evaluere studentens praksis. Dette er et forslag som vi ønsker å slutte oss til. Det vil kunne 
gi nyttige tilbakemeldinger til studenten og utdanningsinstitusjonen om utviklingsområder som studenten bør fortsette å 
trene på for å bedre den praktiske utøvelsen av faget. 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Innspill i forhold til retningslinjens «Formål». 

Formålet i retningslinjene er vagt beskrevet sammenlignet med  de andre helse- og sosialfaglige utdanningene. Formålet med 
sosionomutdanningen bør tydeliggjøres med hensyn til hva som er profesjonsspesifikt ved utdanningen samt tydeliggjøre hva 
som er sosionomens samfunnsmandat. For eksempel kunne det formuleres som følger:  «…utdanningen gir kunnskap om hva 
som skaper utfordringer for mennesker i utsatte situasjoner og kvalifiserer til å gi hjelp til personer med sosiale problemer, 
økonomiske problemer, helseutfordringer mv. ….sikre at mennesker som lever under forhold som kan skade deres helse får 
den hjelpen de har behov for. Sosionomer har særlig kompetanse til å løse oppgaver innenfor NAV, spesialisthelsetjenesten, 
kommunale helsetjenester, barnevern, familievern mv.  (vår utheving).  
Det er viktig å presisere at sosionomer jobber kunnskapsbasert og at kandidatens sluttkompetanse er i samsvar med 
internasjonale retningslinjer for social work.  
Det relasjonelle aspektet er viktig – ikke bare at «sosialt arbeid springer ut fra en forståelse av…», men at formålet er at 
sosionomer utvikler kunnskap om kommunikasjon og samarbeid både i forhold til brukere/klienter/pasienter, pårørende og 
andre instanser.  
Vi foreslår å omskrive eller stryke setningen på side 2 under kunnskapsområder «Et fag kjennetegnes av et område som 
konstituerer disiplinen».  Dette er en lite tilgjengelig formulering og kan med hell omformuleres.  
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Vi tror videre det ville kunne være en fordel å kunne åpne for en større grad av spesialisering gjennom valg- og fordypningsfag 
i bachelorstudiet slik at dette kan danne grunnlaget for en påfølgende mastergrad eller spesialisering etter fullført bachelor. 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Interesseorganisasjon 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Pårørendealliansen 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?  
• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Kunnskap om pårørende bør inn i utdannelsens fagplaner 
 
Dette studiet krever kontakt med pasienter/brukere og i mange tilfeller også deres pårørende.  
Mange kan være i en pårørendesituasjon når de møtes av studentene i og etter endt utdannelse. 
Å få inn kunnskap om pårørende tidlig i utdannelsen er med på å forberede studentene til bedre å samarbeide med og 
vurdere behovene til pårørende etterpå. 
Pårørendealliansen mener at det derfor må inn en basiskunnskap om pårørende som gir kunnskap om hvem de kan være, 
hvilke utfordringer de har og hvordan man kan samarbeide og involvere dem. 
Det bør også være rom for øvelser og refleksjoner på situasjoner og utfordringer som angår pårørende, som studentene kan 
møte etter endt utdannelse og i praksis. 
Mengden undervisning som trengs må være tilpasset studiet men studentene bør minimum kjenne til og ha gått gjennom: 
• Veilederen for pårørende i helse og omsorgstjenesten 2017  
• Fagbok så som : https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sykepleie/Samfunnsvit.-emner/Paaroerende-i-kommunale-
helse-og-omsorgstjenester 
• Ulike artikler og innlegg vedrørende pårørende fra egne fagmiljøer og andre fagblader 
• Kunnskap om Lærings og mestringssentre sykehus, Kompetansesenter etc 
• Kunnskap om Pårørendeundersøkelser/brukerundersøkelser der hvor de finnes 
• Nyttige nettsteder så som Barns Beste (barn som pårørende), napha.no, erfaringskompetanse.no og så videre 
 
Videre bør det være relevant at man trekker inn pårørende som erfaringskonsulenter fra ulike organisasjoner inn i 
undervisningen og lar dem selv fortelle om utfordringer de står i. Ulike Pårørendesenter besitter også god kunnskap. 
En økt forståelse for og kunnskap om pårørende vil gi alle studenter og nyutdannede bedre forutsetninger for å møte dem og 
ha bedre samarbeid.  Dette er relasjoner de vil ha og møte under hele sin karriere og derfor viktig å få inn tidligst mulig. 
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Vi står til tjeneste dersom det ønskes mer innspill. 
Med vennlig hilsen 
Pårørendealliansen 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Interesseorganisasjon 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o KS 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, 

Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?  
• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Høgskolen i Østfold 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Bioingeniørutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, 

Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 2 

• 74. Begrunn svaret 
o Savner fokus på omstillingskompetanse. Jf. Meld.St. 25 «Framtidens omsorg». Sosionomer i skole og eldreomsorg. 

Arbeidsinkludering og sosialt inkluderingsarbeid bør vektlegges mer. I tillegg til digitalisering, velferdsteknologi, grønt sosialt 
arbeid (bio-økologisk modell) og større fokus på innovasjon og sosialt entreprenørskap. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 2 
• 76. Begrunn svaret 
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o Savner LUB’er som omhandler kritisk sosialt arbeid. Eks. brukermedvirkningsdiskursen. Maktforskyvning medfører forskyvning 
av ansvar fra sosionom til bruker. Er dette kun positivt for bruker? Savner kritisk blikk på digitalisering, sosial inkludering, 
brukermedvirkning etc. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 1 
• 78. Begrunn svaret 

o Vanskelig med svært mange og til dels detaljerte LUB. 
 
Det er liten konsekvent praksis gjennom dokumentet. Noen områder er det knyttet mange og svært spesifikke LUB’er til eks. 
vold i nære relasjoner og urfolk. Andre sentrale områder er i langt mindre grad ivaretatt og med langt færre og generelle 
LUB’er f.eks. arbeidsinkludering. 
 
Flere LUB’er kunne med fordel vært slått sammen. Eks. side 6. Punkt 5 og 9 kunne vært en LUB. Side 3 punkt 4. Dette er et 
svært omfattende LUB. Kunne vært slått sammen med 1, 3 og 5 til ett/en LUB. 
 
Det oppleves som vanskelig å operasjonalisere når det blir såpass detaljert. Se side 6, annet avsnitt. Hver enkelt 
utdanningsinstitusjon må ha tilstrekkelig faglig autonomi til selv å kunne dimensjonere de 3 studieårene, med en form for 
progresjon. Flere temaer/læringsområder er gjennomgående for alle 3 årene, eks. kommunikasjonstrening, etikk, faglig skjønn 
mm. Det etterlyses en presisering av det samfunnsmandatet utdanningsinstitusjonene har, i tillegg til det offentlige 
varslingsansvaret. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Se svar på spørsmål 74 og 76. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Ja 
• 81. Begrunn svaret 

o Beskrivelsen oppfattes som tilfredsstillende. 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 4 

• 83. Begrunn svaret 
o Ingen kommentar 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 4 
• 85. Begrunn svaret 

o Vi lurer på om det bevisst differensieres mellom begrepene «simulering» og «ferdighetstrening»? I tillegg til hva som legges i 
begrepet prosessuell simuleringstrening. 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

o Savner ideelle og frivillige org. som aktuelle praksisplasser. Utdanningsinstitusjonenes ansvar for oppfølgingen av studenter i 
praksis må fremkomme tydelig. Det bør legges føringer på 2 praksisperioder. 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Vi undrer oss over oppsettet og hvorfor det er så mange (43) LUB’er og til dels svært detaljerte LUB’er på sosialt arbeid. Vi 

undrer oss over inndelingen innledningsvis i «rammer», «kunnskap» og «arbeidsmetoder sosiale problemer». Hva er 
hensikten med denne inndelingen? Henstiller til å omformulere «sosiale problemer» til sosiale utfordringer (ikke så 
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individfokusert). Det henvises til IFSW sin definisjon av sosialt arbeid, men dette er svært selektivt og definisjonen omfatter 
mye mer? Vi stiller spørsmål til hvorfor nettopp dette trekkes fram. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF) 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Klinisk utdanningsavdeling, Universitetssykehuset Nord Norge 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Sosionomutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 74. Begrunn svaret 

o I tråd med fremtidige kompetansebehov for sosionomer. 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
o 4 

• 76. Begrunn svaret 
o I tråd med brukerens fremtidige behov for kompetanse. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 5 
• 78. Begrunn svaret 

o God balanse mellom lokal tilpassing og nasjonal standardisering. 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Kompetanse innen ; 
Forvaltningssystemer. 



Høring RETHOS fase1  13.08.2018 12:03 
 

  
 

Somatiske sykdommer og medfødte tilstander og funksjonshemminger. 
Sorg- og krisearbeid samt oppfølging av pårørende. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Ja 
• 81. Begrunn svaret 

o Formålstjenlig og gjennomførbar. 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
o 3 

• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
o 3 

• 85. Begrunn svaret 
o Det savnes en mer nærmere beskrivelse av kompetansekrav for ferdighetstreningen som skal foregå på praksisstedet. 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

o Omfanget og innholdet av praksisstudiene bør fremkomme tydeligere. 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sosionomutdanningen, 

Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 74. Begrunn svaret 
• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 

kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 
• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Generelt om nedsatt funksjonsevne og sjeldne diagnoser 
 
De foreslåtte retningslinjene mangler gjennomgående noen vesentlige punkter om mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
om behovet for kunnskap om sjeldne diagnoser. Vi har valgt å kommentere denne delen av retningslinjene. Formuleringene er 
noe forskjellig avhengig av hvilken utdanning det gjelder.  
 
Brukergruppene innenfor Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser representerer et bredt spekter av 
enkeltmennesker som i varierende grad er avhengig av tjenesteytere i helse- og sosialsektoren. Mange har sammensatte 
utfordringer av tverrfaglig karakter, som krever samordning og koordinering av tjenestene. Manglende kunnskap og 
kompetanse hos tjenesteyterne medfører tilleggsbelastninger for våre brukergrupper sammenlignet med hva som gjelder for 
den øvrige befolkningen. Derfor må kunnskap om mennesker med nedsatt funksjonsevne, herunder om det å leve med en 
sjelden diagnose, tas med i retningslinjene for utdanningene.  
 
Hele familien berøres alltid når noen får en sjelden diagnose. Det spesielle ved mange sjeldne diagnoser er at både flere barn 
og én av foreldrene kan ha den samme sjeldne diagnosen. Dette krever kunnskap og særlig oppmerksomhet fra helse- og 
sosialfaglig ansatte. 
 
1. Holdninger 
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Mennesker med en sjelden diagnose ønsker å bli møtt på lik linje med andre borgere i alle deler av samfunnet. De bør møte 
tjenesteytere som har god forståelse og holdninger som sikrer likeverd og likebehandling, uansett funksjonsevne. I dette ligger 
også en forståelse for de særlige utfordringene som mange mennesker med en sjelden diagnose møter.  
 
2. FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 
FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er underskrevet og ratifisert av Norge. 
Yrkesutøvere i helse- og sosialsektoren bør kjenne til innholdet i denne og sikre likeverdig behandling av brukere med nedsatt 
funksjonsevne.  
 
Vi viser blant annet til Norges hovedinnlegg i generaldebatten CRPD 2018, datert 13. juni 2018. Her fremheves følgende tre 
områder: Inkludering og bevissthet, kunnskap og statistikk og utdanning. I det svært korte innlegget kan vi lese at “Continued 
efforts are required to run awareness and knowledge programs on the situation for persons with disabilities”. Vi mener at én 
hensiktsmessig måte å sikre dette på er å få slik kunnskap og bevissthet inn i helse- og sosialfagutdanningene. 
 
Vi har også lagt merke til at Barne- og likestillingsdepartementet er i gang med å utarbeide en ny strategiplan for likestilling av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Også i denne sammenheng vil vi ta til orde for at kunnskap om CRPD hører hjemme i 
helse- og sosialfagutdanningene og at synliggjøringen av mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennomgående øker 
innenfor disse utdanningene. 
 
3. Konsekvent ordbruk 
Måten mennesker med nedsatt funksjonsevne blir skrevet og snakket om på er også viktig for den som har en sjelden 
diagnose. Det ligger mye definisjonsmakt i ordbruken. Retningslinjene bør gjennomgående og konsekvent bruke de samme 
begrepene for å hindre uheldige eller stigmatiserende uttrykk som kan underbygge fordommer. Vi har kommentert dette 
spesifikt noen steder, men ikke alle steder. 
 
Vi anbefaler at uttrykket fra FN-konvensjonen, mennesker med nedsatt funksjons-evne, benyttes gjennomgående i alle 
retningslinjene. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

• 81. Begrunn svaret 
• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 
• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Sosionomutdanningen 
Mennesker med nedsatt funksjonsevne må synliggjøres bedre i retningslinjen. Sosionomer må kunne se sammensatte faktorer 
i den enkeltes livssituasjon, levekår og forutsetninger opp mot barrierer i samfunnet.  
 
Forslag til endringer/korrigeringer: 
 
• Rammer for sosialt arbeid  
Under Kunnskap bør FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne nevnes i teksten. Dette ser vi i 
sammenheng med punkt 1 under Generell kompetanse: «Kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig 
tjenestetilbud.» 
 
• Kunnskap om sosiale problemer  
Under Kunnskap, punkt 4, om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, må nedsatt funksjonsevne tas med i 
oppramsingen.  
 
Under Kunnskap, punkt 6, bør helsefremmende arbeid tas med mellom forebygging og folkehelse. 
 
I tillegg foreslår vi under Kunnskap å legge til et eget punkt der det står Har kunnskap om særlige utfordringer ved å ha en 
sjelden diagnose.  
 
• Arbeid med sosiale problemer 
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Under Kunnskap, punkt 1, må nedsatt funksjonsevne nevnes sammen med andre faktorer som kan føre til diskriminering.  
 
Under Ferdigheter, punkt 3 om å anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter, utøve juridisk og sosialfaglig skjønn 
etc. bør rettigheter knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne nevnes i tillegg til samiske brukeres rettigheter. Vi ser 
dette i sammenheng med punkt 2 under Generell kompetanse: «Kan anvende kunnskap til refleksjon over menneskers ulike 
utgangspunkt og sårbarhet, verdier og leve måte.» 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Universitetet i Stavanger, Institutt for sosialfag 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Sosionomutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 2 
• 74. Begrunn svaret 

o Retningslinjene er meget omfattende, og dekker de fleste områder. Etter vår mening bør utdanningen ha et større fokus på 
ressursperspektivet, arbeidsinkludering og sosialt arbeid med familier enn det som fremkommer av foreliggende 
retningslinjer. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 2 
• 76. Begrunn svaret 

o Retningslinjene er meget omfattende, og dekker de fleste områder. Etter vår mening bør utdanningen ha et større fokus på 
ressursperspektivet, arbeidsinkludering og sosialt arbeid med familier enn det som fremkommer av foreliggende 
retningslinjer. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 2 
• 78. Begrunn svaret 

o Etter vår oppfatning er retningslinjene altfor omfattende i omfang, og med et altfor høyt detaljeringsnivå. De bør reduseres i 
antall og endres til læringsutbyttebeskrivelser på programnivå og ikke som foreliggende på emnenivå.  
Utdanningsinstitusjonenes handlingsrom og autonomi vil, på både kort og lang sikt, være minimalt dersom foreliggende 
forslag innføres. 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Primært er vi av den oppfatning at retningslinjene må reduseres, ikke utvides ytterligere. Subsidiært, dersom nåværende 

detaljeringsnivå opprettholdes, bør det legges mer vekt på følgende: Ressursperspektivet, arbeidsinkludering, sosialt arbeid 
med familier. 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Nei 
• 81. Begrunn svaret 

o Vi er av den oppfatning at nasjonale retningslinjer ikke bør legge føringer på om det skal være en eller flere praksisperioder. 
Videre bør det heller ikke være føringer som spesifiserer hvilken type praksis studentene bør ha (jfr forvaltningserfaring). For 
de fleste utdanningsinstitusjonene er det en betydelig utfordring å skaffe gode og relevante praksisplasser til alle studentene. 
Nye nasjonale føringer vil innsnevre et allerede smalt handlingsrom ytterligere. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 83. Begrunn svaret 

o Momentene som er skrevet inn i foreliggende forslag til retningslinjer er i seg selv gode. Vi mener likevel at mange av dem 
hører hjemme som læringsutbyttebeskrivelser på studieplannivå, enten i programbeskrivelsen eller emnebeskrivelsene. 
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Retningslinjene må være mindre detaljerte, jfr svar under andre punkter. Innholdet i de foreslåtte retningslinjene har et 
ambisjonsnivå som fordrer en høyere finansieringskategori for denne utdanningen. 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 3 
• 85. Begrunn svaret 
• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 

forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 
o Vi er av den oppfatning at nasjonale retningslinjer ikke bør legge føringer på om det skal være en eller flere praksisperioder. 

Videre bør det heller ikke være føringer som spesifiserer hvilken type praksis studentene bør ha (jfr forvaltningserfaring). For 
de fleste utdanningsinstitusjonene er det en betydelig utfordring å skaffe gode og relevante praksisplasser til alle studentene. 
Nye nasjonale føringer vil innsnevre et allerede smalt handlingsrom ytterligere. 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Retningslinjenes innhold og utforming må koordineres bedre med tilstøtende faglige utdanninger, som barnevern og 

vernepleie. Det er for stor variasjon i måten de foreliggende utkastene er utformet på, og arbeidsdelingen mellom 
utdanningene bør klargjøres.  
Videre konstaterer vi at retningslinjene repliserer føringer som allerede er gitt i lover og forskrifter, noe vi finner unødvendig. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Statlig etat 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Arbeids- og velferdsdirektoratet 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Barnevernspedagogutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 74. Begrunn svaret 

o Læringsutbyttene for sosionomene dekker i det vesentligste forholdet mellom helse, marginalisering og arbeid, både hva 
angår kunnskap og ferdigheter. Sett ut fra NAVs perspektiv kunne forholdet mellom helse og arbeid, og hvordan arbeid kan 
virke fremmende på helse og mestring, blitt mer tydelig og førende for faget (under Del II, Kunnskap om sosiale problemer). 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 4 
• 76. Begrunn svaret 

o Vi opplever at relasjons- og kommunikasjonskompetanse ikke er tydelig nok formulert i læringsutbyttene. 
Relasjonskompetanse er et av de viktigste elementene som konstituerer sosial arbeid, men dette formuleres noe vagt, 
eksempelvis som "anvende kunnskap om relasjon..." eller "kan samhandle...." eller "kan arbeide metodisk...".  Her bør man 
være mer eksplisitte både på kunnskap- og ferdighetsnivå, både når det gjelder å kunne/forstå relasjonens betydning i forhold 
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til mestring og kontroll over eget liv, og kunne praktisere fremgangsmåter for å fremme tillit og respekt som grunnlag for 
brukernes deltakelse og medvirkning. 

• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 
(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o Vet ikke 
• 78. Begrunn svaret 

o Ingen forutsetninger for å kunne svare på spørsmålet 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Nei 
• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?  
o Ja 

• 81. Begrunn svaret 
o Slik den er beskrevet, er den gjennomførbar, men se vår merknad nedenfor. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 83. Begrunn svaret 

o Et generelt inntrykk er at retningslinjene virker relativt omfattende 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
o 5 

• 85. Begrunn svaret 
o Ferdighetstrening syns å være godt innarbeidet. 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

o Vi mener at formuleringene på praksis burde vært mer forpliktende når det gjelder å ha praksis i førstelinjetjenesten. 
Sosionomenes arbeidstilknytning er i stor grad ute i førstelinjetjenestene, ikke minst i NAV. Samhandling og koordinering på 
tvers av tjenesteområder, inngår som en vesentlig bestanddel i faget. På denne bakgrunn bør en av praksisperiodene være 
tilknyttet førstelinjetjenesten, og fortrinnsvis NAV som er en tjeneste som er involvert i mange av brukergruppene for 
sosionomene, uansett om du jobber der eller ikke. 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Nei. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o VID vitenskapelige høgskole 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Sosionomutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 74. Begrunn svaret 

o Relasjonskompetanse, informasjonskompetanse, tverrfaglig samarbeid og tjenesteutvikling vil være sentrale 
kompetanseområder i fremtidens tjenester. Alle kompetanseområdene er tatt med i retningslinjen. Relasjonskompetanse må 
styrkes i retningslinjen fordi relasjonsarbeid er grunnleggende for sosialt arbeid på ulike nivåer.  
 
«Bred kunnskap» forstås som overflatekunnskap og «kunnskap» som dybdekunnskap (jamfør presisering fra programgruppen 
for sosionomutdanningen). Det foreslås derfor at «bred» strykes i læringsutbytter hvor det er behov for dybdekunnskap, og 
omvendt. Følgende læringsutbytte foreslås endret: 
• Har kunnskap om kommunikasjon, relasjon, samhandling og veiledning (ordet "bred" er tatt ut) 
 
Fremtiden tilsier mer omfattende oppgaver og mindre ressurser til å løse oppgavene. Det vil kreve andre måter å drive sosialt 
arbeid på. Det foreslås noen kompetanseområder som enten ikke er tydelig definert eller som mangler i retningslinjen: 
• Gruppearbeid og samfunnsarbeid som metoder 
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• Miljøterapi og institusjonsarbeid 
• Oppsøkende arbeid på ulike arenaer 
• Kommunikasjonsferdigheter rettet mot barn 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 76. Begrunn svaret 

o Samme begrunnelse som i punktet ovenfor. 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 5 
• 78. Begrunn svaret 

o Retningslinjen inneholder mange læringsutbytter, presisjonsnivået varierer og noen kompetanseområder er for detaljerte 
med tanke på utdanningsinstitusjonenes autonomi.  
 
Nedenfor gis det noen eksempler på områder der det foreslås endring, og ny tekst er skrevet inn:  
 
Kunnskap om sosiale problemer 
Har kunnskap om hvordan helsemessige og sosiale utfordringer har konsekvenser for den enkelte og pårørende.  
(siste del av setningen foreslås strøket, dvs. .... "og en særskilt kunnskap om barn som pårørende") 
 
Har kunnskap om sentrale problemområder i samfunnet som kan bidra til marginalisering og utstøting (midtre del av 
setningen er strøket) 
 
Har bred kunnskap om utfordringer i det samiske samfunnet, og hvordan det påvirker helse- og levekår. (siste del av setningen 
foreslås strøket, dvs. "... folkehelse og utdanning". Ordet "bred" er satt inn. 
 
Arbeid med sosiale problemer 
Har kunnskap om privatøkonomi og hvilke konsekvenser økonomiske problemer har for den enkelte og familien. (setningen er 
skrevet om, og siste del foreslås strøket, dvs. "... kan gi råd til personer for å forebygge og avhjelpe gjelds- og 
privatøkonomiske problemer") 
 
Kan gjenkjenne tegn på vold og overgrep, undersøke bekymringen og vurdere aktuelle tiltak som kan forebygge og/eller 
avhjelpe situasjonen eller følgene av volden. (setningen er skrevet om og siste del av setningen foreslås strøket, dvs."lindrer 
og reduserer konsekvensene av svikt overfor barn og voksne i alle aldre" 
 
Har kunnskap om kommunikasjon, relasjon, samhandling og veiledning (ordet "bred" er tatt ut) 
 
Kan anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn. (siste del av setningen er 
tatt ut, dvs. "i møte med enkeltpersoner og grupper, herunder samiske brukeres rettigheter") 
 
Kan i samarbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner arbeide systematisk og anvende metoder som fremmer likeverd og 
mangfold. (setningen er skrevet om og siste del foreslås strøket, dvs. " og bidrar til likestilling, inkludering, mestring og 
deltakelse i hverdag, skole og arbeidsliv") 
 
Kan samhandle og samarbeide med mennesker i alle aldre om hverdagsliv og om vanskelige tema på en måte som sikrer deres 
interesser og rettigheter ("mennesker i alle aldre" er satt inn og "barn og unge" er tatt ut) 
 
Kan avklare meldinger og undersøke omsorgssituasjonen til barn og unge og iverksette, følge opp og evaluere tiltak. (siste del 
av setningen foreslås strøket, dvs. "når det er nødvendig for barnets helse, levekår og sosiale utvikling") 
 
Kan arbeide metodisk og tverrfaglig i møte med mennesker som utøver eller utsettes for vold og overgrep 
(ordet "og" er tatt ut før ordet "eller"). 

• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Under foreslås det noen kompetanseområder som VID mener mangler:  

• Kunnskap om sosialmedisin og sosialøkonomi 
• Kunnskap om sosialt arbeid i grupper og institusjoner 
• Kunnskap om sosialt arbeid i organisasjoner 
• Kunnskap om samfunnsarbeid (er definert som et ferdighetsmål, men ikke som kunnskapsmål) 
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• Kunnskap om arbeidsprosesser og metoder i sosialt arbeid (er definert som et ferdighetsmål, men ikke som 
kunnskapsmål) 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Nei 
• 81. Begrunn svaret 

o Det nevnes at studentene i løpet av praksisstudiene skal få erfaring med å etablere kontakt, utrede/undersøke, vurdere og 
fatte vedtak/beslutninger (…). I denne formuleringen mangler analysere, evaluere og oppfølging. Dette er sentrale deler av 
profesjonelt sosialt arbeid og bør tas inn. Vedrørende kravet om at studentene skal få erfaring med å fatte 
vedtak/beslutninger, er det mange relevante praksisplasser som ikke har dette som en del av arbeidet og som ikke kan innfri 
dette kravet. Det bes om at formuleringen endres fra skal til bør, slik at handlingsrommet knyttet til fremskaffing av 
praksisplasser ikke unødig innsnevres.     
 
Det nevnes at forvaltningserfaring bør være en del av praksisstudiene. Dette lar seg ikke gjennomføre slik organiseringen av 
praksisstudier for sosionomer er per i dag, det vil si at praksisstedene selv bestemmer om de ønsker å ha studenter i praksis. 
Hvis forvaltningspraksis skal inngå i praksisstudiene, bør praksisstedene forplikte seg til å ta imot studenter. Det ønskes også 
en begrunnelse for hvorfor forvaltningserfaring vektlegges, da denne type arbeid bør være likestilt med eksempelvis 
miljøterapi og forebyggende arbeid.   
 
Det er uklart hva som menes med veilederkompetanse i retningslinjen. Dette bør presiseres. Per i dag er det ikke mulig å få 
nok veiledere med veilederkompetanse (veileder godkjent av FO). Det må være mulig med unntak eller at det settes som et 
mål i fremtiden. Det siste forutsetter at det settes inn tiltak for systematisk å bygge slik kompetanse. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 3 
• 83. Begrunn svaret 

o Det vil være mulig å gjennomføre studiet på 3 år ut fra retningslinjen dersom utdanningen er ment å gi breddekunnskap. 
Dersom målet er å gi spesialisert kunnskap innenfor utvalgte områder, som for eksempel NAV og barnevern, er det behov for 
å vurdere et lengre utdanningsløp 

• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 
ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 

o 4 
• 85. Begrunn svaret 

o Noen av læringsutbyttene inneholder mange momenter. Det bidrar til at det er vanskelig å få tak i meningsinnholdet. Et 
eksempel på dette er: 
 
Kan i samarbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner identifisere ressurser, gi håp og anvende metoder som fremmer 
likeverd og mangfold og bidrar til likestilling, inkludering, mestring og deltagelse i hverdag, skole og arbeidsliv 
 
Det som er skrevet om ferdighetstrening under studiets oppbygging bør formuleres på en annen måte. Det er viktig for 
utenforstående å få innsikt i hva ferdighetstrening er og hva som er målet med ferdighetstreningen. Det er viktig at det 
anvendes et språk som er lett å forstå. Ord som simulering og samhandlingsmodeller er ikke nødvendigvis intuitive for andre.  
 
Evne til å evaluere eget arbeid, kunne vært et ferdighetsmål under Arbeid med sosiale problemer 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

o Nei 
• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Det institusjonelle handlingsrommet, faglig utvikling, nyskaping og særpreg sikres best ved at de nasjonale retningslinjene ikke 
fastsettes som forskrift. Endringene i praksisfeltet er raske, og forskrifter har en tendens til å bli rigide, har lange og komplekse 
revisjonsprosesser, og kan dermed hindre utvikling og innovasjon. 
 
Generell kommentar 
Retningslinjen er sterkt problemfokusert og i liten grad ressursorientert. Dette samsvarer i liten grad med utdanningens 
menneskesyn.  Retningslinjen retter seg i stor grad mot individuelt arbeid i offentlig forvaltning. Andre metoder i sosialt 
arbeid, som arbeid med familier (systemer), grupper og samfunnsarbeid kommer ikke like tydelig frem. I læringsutbyttene 
legges det vekt på kartlegging og saksbehandling, men i liten grad den analytiske kompetansen som må ligge til grunn for 
handling.  
Det er få kunnskapsmål under Arbeid med sosiale problemer (VID har i tillegg foreslått at læringsutbytte nr. 1 og 3. flyttes fra 
kunnskap til generell kompetanse). Her bør det komme inn læringsutbytter om modeller og metoder i sosialt arbeid. 
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Formålsbeskrivelsen 
Formålsbeskrivelsen er sentral for utenforstående (arbeidsgivere og studenter) som vil vite noe utdanningen. Hele 
formålsbeskrivelsen bør bearbeides og omformuleres slik at den blir tydelig og lett å forstå. Formålsbeskrivelsen er passiv når 
det gjelder sosionomers mandat. Sosionomer skal også påpeke sosial urettferdighet og arbeide mot strukturer som bidrar til å 
skape og opprettholde sosiale problemer. Slik formålsbeskrivelsen er formulert i retningslinjen, fremstår sosionomer kun som 
utøvere og iverksettere av politikk. Selv om det nevnes at sosionomer skal kunne jobbe med individer, grupper og på 
samfunnsnivå, blir formålsbeskrivelsen for individorientert. Retningslinjen blir statisk når arbeidsfelt defineres så tydelig, som 
for eksempel NAV.  
Kunnskapsområder 
Inndeling i kunnskapsområder kan gi en god oversikt over utdanningens innhold. På en annen side kan en slik inndeling by på 
noen utfordringer. I retningslinjen er det noen temaer som ikke passer inn under kunnskapsområdene. Dette gjelder særlig 
innenfor Kunnskap om sosiale problemer. Et eksempel på dette er kulepunkt nummer 2, Likeverd, mangfold og medvirkning. 
Endring av overskriften bør vurderes for å oppnå samsvar mellom overskrift og innhold. Et alternativ er å tilføre et ekstra 
kunnskapsområde. Et annet er å ta kunnskapsområder ut av retningslinjen.  
Rammer for sosialt arbeid (nye) 
• Personlig og profesjonell utvikling (en forutsetning for å jobbe relasjonelt med mennesker i sårbare livssituasjoner) 
• Rammer for profesjonsutøvelsen (forståelsen av forholdet mellom teori og praksis) 
Arbeid med sosiale problemer (tilføyelser) 
• Kommunikasjon, relasjonsarbeid, samhandling og konflikthåndtering 
• Planlegge, kartlegge, analysere, saksbehandle, og beslutte og evaluere basert på medvirkning og demokratiske 
prinsipper 
Læringsutbyttebeskrivelser 
Det blir uoversiktlig og oppstykket når inndelingen i kunnskapsområder videreføres i læringsutbyttebeskrivelsene. Det bør 
vurderes om kunnskapsområdes skal tas bort siden det ikke er obligatorisk. Det er noen læringsutbytter som foreslås flyttet 
innenfor to av kunnskapsområdene: 
Rammer for sosialt arbeid 
Generell kompetanse 
Læringsutbytte nr. 2., 3., 4. bør flyttes til kunnskap. 
Arbeid med sosiale problemer 
Kunnskap 
Læringsutbytte nr. 1. og 3. bør flyttes til generell kompetanse. 
Generell kompetanse 
Læringsutbytte nr. 3. bør flyttes til ferdigheter.  
Studiets oppbygning  
Simuleringstrening er en spesifikk måte å drive ferdighetstrening på. Retningslinjen blir statisk når denne formen for 
ferdighetstrening nevnes spesielt eller presenteres som et eksempel. Det samme gjelder individuell plan. Dette er ett av 
mange verktøy som benyttes i sosialt arbeid, og kan med fordel fjernes, erstattes med en mer generell term eller presenteres 
som et eksempel. Det er uklart hv 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o UiT Norges arktiske universitet, Campus Alta, institutt for barnevern og sosialt arbeid 

• 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) 
o Sosionomutdanningen 

• 73. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? 
Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 
• 74. Begrunn svaret 

o Dette omhandler også neste punkt: Brukerens framtidige behov. 
Det framtidige kompetansebehovet omfatter sosialt arbeid med barn, familier og eldre, noe som må synliggjøres mer i 
retningslinjene. Læringsutbyttene bør tydelig speile at sosionomer i ulike tjenester jobber med individ, gruppe og samfunn; 
kontekstbasert relasjonsarbeid med mennesker og forholdet til omgivelser og systemer.  
Omstillingskompetanse er en kjernekompetanse for sosionomen i ulike tjenester. 
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Kompetanse om flerkulturell kommunikasjon, migrasjon samt kunnskap om minoritet og majoritetsforhold vil være en viktig 
del av sosionomens kompetanse i tjenestene. 

• 75. Sosionomutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for 
kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

• 76. Begrunn svaret 
• 77. Sosionomutdanningen: Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi 

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala 
fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle' 

o 8 
• 78. Begrunn svaret 
• 79. Sosionomutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o - Miljøarbeid er ikke nevnt, som er en del av sosionomen arbeidsfelt 
- Tverrkulturell og kontekstuell kompetanse  
- Kunnskap om marginaliseringsmekanismer på samfunnsnivå 
- Ha generell kunnskap om samiske samfunn og sosialfaglige spørsmål (endres; se pkt 11 i II Kunnskap om sosiale problemer) 

• 80. Sosionomutdanningen: Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 
gjennomførbar?  

o Nei 
• 81. Begrunn svaret 

o - Praksisstudiet bør være fastsatt med minimum antall uker praksisstudie, dvs 20 - 24 uker.  
- Praksisstudiet gjennomføres over to perioder, og i to ulike praksisfelt. 
- Den ene perioden av praksisstudiet bør være minimum 14 uker  sammenhengende og i siste halvdel av studiet.  
- Praksisveileder bør fortrinnsvis ha sosionomutdanning og veiledningskompetanse. Der det ikke er mulig bør alternative, 
relevante praksisplasser tilbys. 

• 82. Sosionomutdanningen: I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 
bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 4 
• 83. Begrunn svaret 
• 84. Sosionomutdanningen: Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt 

ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt tilstrekkelig' 
o 3 

• 85. Begrunn svaret 
o Tydeliggjøre ferdighetstrening i metodefag. Ferdighetstrening i tverrkulturell kommunikasjon. 

• 86. Sosionomutdanningen: Den delen av studiet som foregår i praksis er omtalt under studiets oppbygging. Er det flere eller andre 
forhold knyttet til praksisstudiene som bør inn i retningslinjene? 

• 87. Sosionomutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
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