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Svarskjema, fra questback, til sykepleierutdanningen  
 
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 Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Vest 

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Smittevern bør tydeleggjerast i ei tid der spreiing av antibiotikaresistente mikrober er ein aukande trussel for folkehelsa. 
 
 Føreslår følgjande presisering under V KVALITET OG PASIENTSIKKERHET: 
Kunnskap 
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1. "Har bred kunnskap om smittekjeden og hygieniske prinsipper" kan endrast til "Har bred kunnskap om mekanismer for 
smittespredning, grunnleggende smitteverntiltak" 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 Nannestad 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 Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Tar hensyn til endringer i pasientgrupper/økt kompleksitet i kommunehelsetjenesten som følge av samhandlingsreformen. 
Har med innovasjon/digitalisering, og etikk/kommunikasjon som er viktig fremover. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Fokus på helse/mestring og forebygging - viktig i fremtidens helsetjenester 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Viktig med en viss grad av detaljering/standardisering slik at det er samsvar uansett hvor man tar utdanningen. Likevel også 
viktig med muligheter for lokale tilpasninger da det er ulike utfordringer i ulike regioner i landet. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Det favner bredt, kan ikke se at noe spesifikt mangler, men burde vært mer spesifikt om demens spesielt yngre aldersgrupper. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Bør utvides (tilsvarende lærerutdanning), dette fordi det er kompleksitet i yrkesutøvelsen, med større ansvar og man er mer 
alene/mer selvstendig nå enn tidligere (særlig i kommunehelsetjenesten). Ønskelig med mer dybde og mer praksis, evt. 
traineestillinger, turnustjeneste som en del av utdanningsløpet. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Ja 

• 98. Begrunn svaret 
o Starter med generell sykepleie, og bygges gradvis ut underveis. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Viktig å se hele døgnet da det skjer noe hele døgnet, viktig for studentene å få kjennskap til realiteten i yrket. Videre er det 

viktig me dlange nok praksisperioder (minst 8 uker) for å få kontinuitet og bli trygg faglig og i praksis. 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 Helse Møre og Romsdal 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 Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Enkelte syns det er tenkt bredt i utdanningsplanen. 
Punkt 6, 8, 9 og 10 under kunnskapsområdet 1 bør inkluderes i punkt 3. "farmakologi" bør ligge under "bred kunnskap" og ses 
i sammenheng med pkt 1.  
Punkt 1 under generell kompetanse har for svakt formulert læringsutbytte, bør erstattes med Bred kunnskap. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Står lite om innhenting av pårørendes opplysninger, i tillegg til at det ikke står noe om pårørendes rettigheter. 
Brukerperspektiv, brukermedvirkning/veiledning, pas./pårør. opplæring og pasientsikkerhetstenkning har fått for lite fokus i 
retningslinjen. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Det er ønskelig med lik sluttkompetanse på sykepleierne uavhengig av utdanningsinstitusjon. For å sikre dette bør det legges 
opp til nasjonale standarder for eksamensavvikling. 
Det er ikke et mål at utdanningsinstitusjonene skal være autonome. Utdanningsinstitusjonene skal ivareta behovet samfunnet 
har for kompetanse og være samordna uavhengig av bosted og utdanningsinstitusjon. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Veiledningskompetanse, brukerperspektiv og tydelig rollebeskrivelse på sykepleieren. 

 
For å sikre at sykepleiere kan gå inn i veilederroller etter endt utdanning må det legges inn veilederopplæring i BA 
utdanningen. 
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Det bør ikke være forskjell på formelle krav til veilederkompetanse mellom de ulike profesjonsutdanningene. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Bachelor- og mastergrad må tilpasses hverandre for å få retningslinjen gjennomførbar. 
Disse må tilpasses og harmoniseres nasjonalt. Dette også for å hindre oppblomstring av mastergrader av mindre relevans for 
praksis. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Ja 

• 98. Begrunn svaret 
o Tydeliggjøre hvilke tema som er gjennomgående tema i utdanningen: Anatomi/fysiologi og biokjemi bør være gjennomgående 

i tillegg til sykepleiefaglige tema. 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 

o Det er viktig å observere studenter over tid for å sikre at vi får helsepersonell som fungerer godt. 
En av praksisperiodene bør knyttes til kommunehelsetjenesten. 
Innen kirurgi er der større muligheter for forløpstenkning og punktpraksis. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Tydeligere beskrivelse av sykepleiefaget og sykepleierrollen. Hva er sykepleie? Dette bør stå fremst i retningslinjen. 
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Veiledningskravet bør knyttes til to nivå - et krav under BA utdanning og et knytt til praksisfeltet med overordna ansvar for 
seksjons- eller avdelingsnivå. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kompetansesenter 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o KoRus - 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 Barnevernspedagogutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
o WHO har beregnet at 60 av de vanligste sykdomsdiagnosene har sammenheng med bruk av alkohol eller andre rusmidler. Det 

betyr at sykepleiere bør ha bred kunnskap om disse sammenhengene 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Handlingskompetanse benyttes i for liten grad når det gjelder rusrelaterte spørsmål. 
Kunnskap om barn som pårørende ser ut til å mangle nærmest fullstendig. I det hele tatt bør et systemisk perspektiv og 
familieterapi integreres i større grad. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Ja 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Større vekt på kunnskap om pårørende generelt ønskes. Særlig gjelder dette rusfeltet og barn som pårørende 
 
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 Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring 

• 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, Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
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• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Kompetanse om sykdomsrelatert underernæring. Ref til tiltaksområdet Forebygging av underernæring i 
Pasientsikkerhetsprogrammet. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

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

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Med rask utvikling av samfunnet er det behov for en utdanning som utdanner endringskompetente sykepleiere som har 
kunnskap om tjenesteinnovasjon. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Med rask utvikling av samfunnet er det behov for en utdanning som utdanner endringskompetente sykepleiere som har 
kunnskap om tjenesteinnovasjon. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Detaljeringen er generell og det gir stor grad av tilpassing i de ulike utdannings institusjonene. 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Behovet for større fokus på legemiddelhåndtering enn det som påpekes i retningslinjen. (se retningslinjer for vernepleier 
utdanningen) 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o De ulike helse og sosialfaglige retningslinjene burde vært mer samordnet. Krav til utdanningens innhold, både teori og praksis 
bør medføre lengre studietid. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Vet ikke 

• 98. Begrunn svaret 
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• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Kontinuitet er årsaken til valget. 

• 101. Sykepleierutdanningen: 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 Folkehelseinstituttet 

• 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, Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Har grunnleggende kunnskap om organisering, funksjon og arbeidsdeling i norsk helsetjeneste 
Har kjennskap til sentrale datakilder for helseindikatorer 
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Læringsmålet "Har bred kunnskap om smittekjeden og hygieniske prinsipper" bør suppleres til "Har bred kunnskap om 
smittekjeden, smittevern og hygieniske prinsipper" 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Brukerorganisasjon 

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

• 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, Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Utkastet er generelt og tar for seg det meste på et abstrahert nivå. Det meste kan tolkes inn forslag til retningslinjer og dekke 
tjenestenes fremtidige kompetansebehov. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Utkastet er generelt og tar for seg det meste på et abstrahert nivå. Det meste kan tolkes inn forslag til retningslinjer og dekke 
brukernes fremtidige kompetansebehov i tjenestene. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Utkastet viser det store omfanget og kunnskapsbredden som avkreves behersket av sykepleierstudenter og fremtidige 
sykepleiere. Mulighet for tidlig spesialisering avskjæres med dette. Bør vurderes. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Kompetanse om samvalg omtales i kapittel 4. Kunne med fordel gjentas eller flyttes til kapittel 2 og/eller 5. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Mangler kompetanse for å svare. 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 

o Mangler kompetanse for å svare. 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 

o Mangler kompetanse for å svare. 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
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Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Fagforening og interesseorganisasjon for farmasøyter - en gruppe som er med i fase 2 

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

• 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 Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Se under "Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?" 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
o Se under "Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?" For legemiddelområdet er den trolig 

ikke god nok. 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Har ikke vært i kontakt med utdanningsinstitusjonene for sykepleie 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Det kan se ut til at det er for lite rundt legemiddelhåndtering. I mange av nye oppgaver som pålegges sykepleiere fremover 
feks. primærhelseteam og legemiddelsamstemming/legemiddelgjennomganger i kommunehelsetjenesten - krever det mye 
mer omfattende kunnskaper om legemidler og bruken av dem enn det sykepleiere innehar i dag.  
Spesielt viktig er det også å god kunnskap v ed oppfølging av legemiddelbruk - slik at man feks i kommunehelsetjenesten raskt 
kan se om plager skyldes sykdom/alderssvekkelse eller bivirkninger. Denne kunnskapen er alt for lav i dag, og det er generelt 
for lite fokus på bivirkninger under langvarig bruk. Et eksempel på dette er fallrelaterte legemidler 
https://www.farmatid.no/artikler/doktorgrad/oppfolging-av-legemiddelbehandling-hos-eldre-primaerhelsetjenesten-med-
fokus-pa  
Tverrprofesjonelt samarbeid burde detaljeres nærmer - med eksempler på hvilke profesjoner man skal ha samarbeidet med 
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under praksistiden ex. farmasøyter, ergoterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, fysioterapeuter m.m. Ved å ikke spesifisere 
slikt samarbeid er sjansen stor for at det ikke tilrettelegges spesielt for TPS under studietiden. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Har ikke vært i kontakt med utdanningsinstitusjonene for sykepleie 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 

o Har ikke vært i kontakt med utdanningsinstitusjonene for sykepleie 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 

o Har ikke vært i kontakt med praksisplassene for sykepleie 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Se under "Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?" For legemiddelområdet er den trolig 
ikke god nok. 

 
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 Stavanger Universitetssjukehus 

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Det må sikres at sykepleiens særegenhet vektlegges i utdanning i alle læringsutbytte- beskrivelser. Sykepleien bygger på 
kunnskap fra ulike disipliner og det fremgår ikke tydelig ut fra retningslinjene hvordan binde disse sammen. 
Pleie, omsorg og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleiens kompetanse. Sykepleien forholder seg til pleie og kontinuerlig 
omsorg for den syke ut i fra hvordan det erfares å være syk, og ut i fra kunnskap om de enkelte sykdommers årsak , 
diagnostikk og prognose 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Etikk, forebygging og møte med pasient og pårørende må tydeliggjøres. 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Her mener vi at sykepleiens etiske rammevilkår må tydeliggjøres: 
Sykepleie som fag og tjeneste er basert på Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer og ICNs etiske kodeks, og de til 
en hver tid aktuelle norske lover som regulerer sykepleietjenesten og sykepleierutdanningen, 
 
I forhold til læringsutbyttene i etikk, kommunikasjon og samhandling, kommer det ikke tydelig frem noen læringsutbytter i 
forhold til etikk. Dette tenker vi er svært urovekkende 
 
Vi etterlyser kunnskaper om etikk og begrepsforståelse: 
Dette innebærer at kandidatene må ha kunnskaper om sykepleiefilosofi og etikk, 
Samt kunnskaper om substansen i sentrale begreper i sykepleie: omsorg, lidelse, verdighet, medlidenhet, barmhjertighet, 
helse og sykdom. 
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Retningslinjene bør gjenspeile at kunnskapsgrunnlaget i sykepleie ikke er verdinøytralt. 
Dette innebærer at kandidatene må utdannes og dannes til å møte syke mennesker og pårørende. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Det bør vurderes å utvide lengden på grunnutdanning i sykepleie. Det er for stort pensum til å gå i dybden på alle læringsmål. 
Det må være tid til å integrere teoretisk kunnskap inn i praksis 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Ja 

• 98. Begrunn svaret 
o Oppbyggningen av den teoretiske rammen er ok. Som nevnt over bør det vurderes å utvide studiets lengde 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 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 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Tverrprofesjonell samarbeidslæring er grundig behandlet i retningslinjene. TPS er imidlertid 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. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. 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. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: 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 
optimalt helse- og velferdstjenestetilbud 
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Ferdighet: Anvende egen profesjonskompetanse i et likeverdig samspill med andre profesjoner, pasienter og 
samarbeidspartnere 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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.) 
• 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 Sykepleierutdanningen 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
o Samer virker å være overrepresentert i høringen, er det nødvendig å så ettertrykkelig legge vekt på denne urbefolkningen når 

det er et fåtall av landets sykepleiere som er i kontakt med denne samfunnsgruppen til daglig. Det bør være viktigere å legge 
vekt på en gog generalistutdanning, anatomien er tross alt lik uansett hvor i landet en kommer fra. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Etikk kommunikasjon og samhandling - Ferdigheter: Etterlyser en konkretisering av evnen til å benytte 
kommunikasjonsmodeller for å sørge for god pasientsikkerhet og riktig behandling, tenker spesielt opp mot Closed loop.  
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Det bør legges til at sykepleiere skal ha kunnskap om organdonasjon og blodgiving. Disse er såpass viktige og hardt etterspurte 
ressurser i dagens helsevesen, og er i en særstilt sårbar posisjon siden det bunner ut i frivillighet. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Nei 
• 98. Begrunn svaret 

o Det er store forskjeller mellom utdanningsinstitusjonene når det kommer til gjennomføring av bacheloroppgave når det 
gjelder lengde, oppbygging av oppgaven, individuell eller gruppegjennomføring, og hvorvidt bedømmingen er tatt 
utelukkende på bakgrunn av det skriftlige eller om muntlige presentasjoner inkluderes eller ikke. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o A 

• 100. Begrunn svaret 
o Alternativ A åpner for mer autonomi for utdanningsstedene. 7 sammenhengende uker kan i mange tilfeller være unødvendig 

lenge. 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Anbefaler at det presiseres at nødvendig førstehjelpsopplæring skal gjennomføres ila første studieår, og skal være 
gjennomført før studentenes første praksisperiode.  
 
Reagerer på formuleringen av setningen "gir grunnlag for å søke om autorisasjon", i formålsdelen av dokumentet. Det bør 
legges opp til at utdanningen automatisk gir autorisasjon, for å ikke bryte med lov om gratis utdanning. Det vil og gjøre 
utdanningen mer lik andre høyere utdanninger av tilsvarende lengde, og dermed mer rettferdig. 

 
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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. 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 
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fra utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon. Og det vil fortsatt kunne være vanskelig for avtakertjenestene å ha et godt 
bilde av hva som særpreger den enkelte profesjon. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Oppsummert har forslaget til retningslinjer mangler knyttet til: 

- Relasjonskompetanse, relasjonsarbeid og samtalekompetanse med foreldre og barn 
- Forståelse for sin rolle i et forløp for de med sammensatte behov 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. 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. 

• 101. Sykepleierutdanningen: 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? 
 
Tekstinnspill: 
Del I, Helse og kunnskap: Bufdir anbefaler at teksten under punkt 12 endres og deles i to punkter; ett under «kunnskap», og 
ett under «ferdigheter».  
 
Under punkt 12 (Kunnskap) bør teksten endres til «Har kunnskap om sosiale og helsemessige utfordringer inkludert 
omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer, samt hvilken støtte og hjelp mennesker med slike 
utfordringer trenger fra helse- og sosialtjenesten». 
 
Under «ferdigheter» anbefaler Bufdir at det legges til følgende punkt: «Kan anvende relevant kunnskap til å identifisere og 
følge opp mennesker som er utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep, og henvise videre ved behov». 
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Del II, Etikk, kommunikasjon og samhandling: Bufdir anbefaler at det legges til et punkt under «Kunnskap»: «Har kunnskap om 
lovverk som regulerer opplysningsplikt, taushetsplikt og avvergeplikt». 

 
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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
o Det anbefales at sykepleie som fagområde i større grad vektlegges i retningslinjen for utdanningen. 

 
Sykepleie som profesjonsområde må komme tydeligere frem og bør derfor inn i et av punktene i kunnskapsområdene. 
 
De foreslåtte kunnskapsområdene er lite kompatible med den vridning som skjer i praksis, blant annet i primærhelsetjenesten 
(hvor fokus er å lære å leve med egen helsetilstand). UiA mener at punktet om kunnskapsområder bør omarbeides slik at 
sykepleie som profesjonsområde kommer tydeligere frem. Det ble diskutert om uttrykket «Helsefremmende arbeid» bør 
erstatte «Helse».  
 
Vi har følgende forslag til endring av kunnskapsområdene: 
I. Sykepleie, helse og sykdom  
II. Sykepleieprofesjon, etikk og samhandling  
III. Vitenskapsteori og forskningsmetode 
IV. Innovasjon, tjenesteutvikling og teknologi  
V. Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Kritisk tenkning og refleksjon må komme tidligere inn i studiet. 
 
Under formålsbeskrivelsen savnes samfunnsperspektivet. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Vi etterlyser brukermedvirkning og brukerinvolvering som gjennomgående tema i utdanningen.  
 
Pasientens fokus blir for lite vektlagt, dette må tydeligere frem. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o I punktet «Krav til studiets oppbygging» forslår vi at tabellen blir tatt bort, for å sikre autonomi og mulighet for lokal tilpasning. 
Et felles innhold i første studieår kan likevel være hensiktsmessig. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Vi etterlyser brukermedvirkning og brukerinvolvering som gjennomgående tema.  

 
Det ønskes at pedagogisk kompetanse tydeliggjøres i retningslinjen. Dette kommer først under punktet «Krav til 
praksisstudiene». 
 
Det bør være større fokus på «Helsefremmende arbeid» i retningslinjen. 
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Vi ønsker fokus på omsorgsbegrepet og omsorgsforskning. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Vår vurdering er at deler av formålsbeskrivelsen, spesielt andre avsnitt, setter store krav til en nyutdannet sykepleier. Vi stiller 
spørsmål om dette er riktig nivå. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Ja 

• 98. Begrunn svaret 
o Sammenhengen mellom, og i, de ulike fagområdene er etter vår vurdering godt nok ivaretatt. Vi vil imidlertid at følgende tema 

også inngår gjennomgående: 
- Etikk, kommunikasjon og samhandling 
- Vitenskapsteori og forskningsmetode 
- Internasjonalisering og praksisstudier 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Studentene trenger å bli kjent, få tid til utvikling, refleksjon og læringsutbytteoppnåelse i de ulike praksisområdene. 

 
Veilederne i praksis og ved lærestedet trenger tid for å kunne evaluere studentene. 
 
Det ønskes 2 perioder på minst 8 uker, én i spesialisthelsetjenesten og én i primærhelsetjenesten. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Kommentarer til områdene for læringsutbyttene: 

 
Helse og sykdom 
• Vedr. Kunnskap 
o ulike perspektiver på helsebegrepet. 
o Kunnskap er forskjellig fra praktisk dyktighet (j.fr. punkt 12).  
o Funksjon er en ferdighet (j.fr. punkt 4 og 5).   
o Pasientens perspektiv, opplevelse av å ha en sykdom, bør inkluderes i større grad. 
o Brukermedvirkning og brukerinvolvering som gjennomgående tema.  
o Ønsket formuleringer av læringsutbytte: 
 Punkt 8: «Har kunnskap om barn og unges normale psykologiske utvikling, hva som hemmer og fremmer og påvirker 
denne.» 
 Punkt 9: «Har bred kunnskap om psykiske lidelser og helse, sammenhengen mellom psykisk og fysisk helse og 
hvordan disse gjensidig påvirker hverandre.» 
 Punkt 11: «Har bred kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering» 
• Vedr. Ferdigheter 
o Ønsket formuleringer av læringsutbytte: 
 Punkt flyttet fra Generell kompetanse: «Kan anvende legemidler på en forsvarlig måte».  
 «kan anvende kunnskap om brukermedvirkning, psykisk lidelse og helse til å kunne involvere enkeltmennesker og 
familier i å samle opplysninger, vurdere, planlegge, iverksette og evaluere aktuelle tiltak 
 Punkt 4: Uttrykket «Samiske pasienters språk- og kulturbakgrunn» bør erstattes med «Urfolk og minoriteters språk- 
og kulturbakgrunn», j.fr. punkt 5 under Generell kompetanse. 
• Vedr. Generell kompetanse 
o Ønsket formuleringer av læringsutbytte: 
 Nytt punkt: «Kunne reflektere over egen praksis med utgangspunkt i etisk tenkning og teori». 
 
Etikk, kommunikasjon og samhandling 
• Vedr. Kunnskap 
o Refleksjon bør tas inn som begrep. 
o Ønsket formuleringer av læringsutbytte: 
 Nytt punkt: «Har kunnskap om etiske teorier og prinsipper». 
 Nytt punkt: «Har kunnskap om kommunikasjon og samhandling». 
 Punkt 2: Uttrykket «Kjenner til» ønskes erstattet med «Har kunnskap om». 
 Punkt 3 endres til: «Kjenner til urfolk og minoriteters pasientrettigheter, og har forståelse for hva det innebærer å ha 
status som minoritet eller urfolk». 
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• Vedr. Ferdigheter 
o Ønsket formuleringer av læringsutbytte: 
 Nytt punkt: «Har innsikt i egen yrkesutøvelse». 
 Nytt punkt: «Kan møte pasienten med respekt og empati». 
 Nytt punkt: «Kan identifisere og reflektere over etiske problemstillinger». 
 
Vitenskapsteori og forskningsmetode 
• Vedr. Kunnskap:  
o Nytt punkt: «Har kunnskap om forskningsetikk». 
• Vedr. Ferdigheter: 
o Ønsket formuleringer av læringsutbytte: 
 Punkt 1: «Gjennomføre systematiske søk, vurdere og stille kritiske spørsmål og gjøre vurderinger basert på 
vitenskapelig litteratur». 
• Vedr. Generell kompetanse: 
o Ønsket formuleringer av læringsutbytte: 
 Nytt punkt: «Kan arbeide kunnskapsbasert...». 
 
Faglig ledelse og tjenesteutvikling 
• Vedr. Kunnskap 
o Ønsket formuleringer av læringsutbytte: 
 Punkt 1 endres til: «Har kunnskap om sykepleiens historiske utvikling...» 
 
Kvalitet og pasientsikkerhet 
• Vedr. Kunnskap 
o Punkt 3 endres til: «Har kunnskap om relevant lovverk, nasjonale føringer og juridiske bestemmelser...». 
• Vedr. Ferdigheter 
o Ønsket formuleringer av læringsutbytte: 
 Punkt fire endres til: «Kunne anvende kartleggings» 
 
Innovasjon, helseteknologi og digital kompetanse 
• Vedr. Kunnskap 
o Endre begrepet «helseteknologi» til «teknologi». 
o Vurderes hvilket omfang digital kompetanse skal ha i utdanningen. 
o Ønsket endringer i formuleringer av læringsutbytte: 
 Nytt punkt 1: «Kjenner til relevant teknologisk verktøy». 
 Nytt punkt 2: «Kjenner til innovative løsninger i helsetjenesten». 
 Nåværende punkt 2 endres til punkt 3. 
• Vedr. Ferdigheter 
o Ønsket formuleringer av læringsutbytte: 
 Punkt 1 endres til: «Kan anvende etiske og juridiske» 
• Vedr. Generell kompetanse 
o Ønsket formuleringer av læringsutbytte: 
 Punkt 4 endres til: «Kjenner til innovasjonsprosesser og kan utnytte tjenesteinnovasjon». 
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Krav til studiets oppbygning 
I avsnitt fire  

 
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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: 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. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o seksuell helse må sees i et livsløpsperspektiv, også inn i alderdommen, her er mange sykepleiere som arbeider, de må kjenne 
faget sexologi for å kunne tilrettelegge for også den målgruppen 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Vet ikke 

• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Levanger 

• 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 Sykepleierutdanningen 

•  
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
o Retningslinjene er brukbart dekkene for framtidig kompetansebehov, men generelt bør det tydeliggjøres behovet for 

ikkemedikamentell behandling inkludert miljøbehandling. Dette er ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt i forslaget til retningslinjer. 
Dette dreier seg både om å ta i bruk restressurser hos den som mottar omsorg, styrke kommunikasjonen mellom den som gir 
og den som mottar omsorg samt redusere medisinbruken der den kan suppleres eller erstattes av miljøbehandling. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o De fleste forhold er ivaretatt i forslaget til nye retningslinjer. Likevel bør nyere forskning i forhold til effektene av 
kulturstimulering på menneskenes adferd og helse ivaretas. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Enkeltinstitusjoner med spesielle forutsetninger for å bringe inn tverrfaglig kompetanse som for eksempel sang, musikk og 
bevegelse 
kan benytte dette som en lokal tilpasning og spesialitet. Dette gjelder blant andre Nord universitet. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Det foreslås et nytt punkt 13 under Læringsutbytter I HELSE OG SYKDOM 

Nytt punkt 13: Kjenne til musikkens virkning på kroppens biologi og fysiologi og i forhold til psykisk helse 
 
Dette inngår i pkt 2 under Kunnskap innenfor:  I Helse og sykdom. (Har bred kunnskap om menneskenes grunnleggende 
behov) 
Det er behov for å nevne menneskenes grunnleggende behov eksplisitt: Fysiologiske, psykiske, sosiale, åndelige og kulturelle 
behov. Kulturelle behov bør i  større grad enn i dag skrives inn i læringsutbytter  
 
Under Ferdigheter foreslås et nytt pkt 7: 
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Kan anvende kunnskap innen sang, musikk og bevegelse som del av miljøbehandling som del av miljøbehandling for 
helsefremmende og lindrende behandling 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o I utgangspunktet ser dette ut som gjennomførbart innenfor en ramme på 3 år 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Nei 
• 98. Begrunn svaret 

o Viser til innspill i punktene overfor. 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Det bør nevnes at Helse-og omsorgsdepartementet har fra 2015 innført et nytt opplæringsprogram - Musikkbasert 
miljøbehandling, som er lagt inn i Kompetanseløft 2020. Programmet forvaltes av Helsedirektoratet og er finansiert via et eget 
punkt på Stastbudsjettet i HOD. 
Programmet ivaretas av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Nord unviersitet (fakultet for sykepleie- 
og helsevitenskap) sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og til dels Bergen Røde Kors Sykehjem.  
Programmet bygger på nyere forskning som viser omfattende sammenhenger mellom musikkstimulering (og bevegelse, dans) 
og effekt på kroppens biologi og fysiologi.  
Oppdraget er gitt Helsedirektoratet i tildelingsbrevet for 2015 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Det er forankret i statsbudsjettet for 2015[1] og i Meld. St. 29 
(2012-2013) Morgendagens omsorg. I meldingen redegjøres det for nyere studier som 
Utskrevet: 2015-06-15 11:04 Side 1 av 5 Refnr.: 15/5492 
viser at «når ansatte får mulighet til å bruke sang og musikk terapeutisk, fungerer det mot 
uro og depresjon ved demens eller mot utagering ved stell og daglige aktiviteter (Myskja 
2011, Sandell 2013). Ved systematisk bruk av musikk i daglige aktiviteter ble brukerne 
roligere og mindre utagerende, bruk av psykofarmaka ble kraftig redusert, pårørende ble 
mer tilfredse, sykefraMålet med å gi ansatte i helse- og omsorgstjenestene kompetanse i miljøbehandling med 
integrert bruk av musikk og sang, er å bidra til at musikk og sang integreres systematisk og 
helhetlig i den enkelte brukers/pasients behandlingstilbud. Dette kan skje ved at deltakerne 
gis verktøy og metoder til å kartlegge brukernes/pasientenes behov og preferanser. Med 
utgangspunkt i kartleggingen skal de sørge for at musikk og sang tilpasset den enkeltes 
behov tas i bruk og dokumenteres gjennom journalføring på lik linje med andre typer 
behandling og medikamenterværet gikk ned og pasienter man før var tre om å stelle, kunne nå 
stelles av én person» . ] 
Dette er en kompetanse som gir nye verktøy til sykepleier og som vil bidra til å styrke rekruttering bla til eldre og 
demensomsorgen. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie NTNU 

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Termen "kompetanseområde" er mere dekkende for innholdet i sykepleiefunksjonen enn termen "kunnskapsområde". 
Generelt kan det stille spørsmål ved at ikke er brukt «bred kunnskap» på noen samfunnsvitenskapelige emner. 
Naturvitenskaplige emner er dermed vektlagt med høyere NKR enn samfunnsvitenskapelige.Enkelte læringsutbytter har for 
lavt  nivå i forhold til tjenestenes behov for kompetanse i fremtiden. Pkt 8-12 under kunnskapsområdet helse og sykdom 
beskriver kunnskap under NKR "kjenner til" i eksempelvis  temaene  psykiske lidelser, farmakologi, barn og eldre. Nivået bør 
være "kunnskap om". 
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Kunnskapsområdene kan med fordel knyttes tettere til sykepleiefunksjonen. Sykepleiefagets kjernekompetanse er mangelfullt 
beskrevet i retningslinjene. Vi mener også at retningslinjene  kunne vektlagt samfunnsperspektiv og livsløpsperspektiv i høyere 
grad. Internasjonalisering og et globalt perspektiv på sykepleie bør ogå tas med. Slik det står nå er dette helt fraværende. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Tatt i betraktning brukernes fremtidige behov for helsetjenester så bør flere læringsutbytter ha nivå " kunnskap om" istedetfor 
"kjenner til.  Dette gjelder for eksempel for gruppene barn, eldre, psykiatri og rus som beskrevet under Helse og sykdom -   
Kunnskap pkt 8-12 
 Et hovedområde i sykepleiefunksjonen er veiledning av pasienter og pårørende og helsepersonell, men begrepet veiledning 
og innholdet i veiledning savnes. Læring og mestring er for lite vektlagt. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Under området II. etikk mangler læringsutbytte på pasient og pårørende. 
Kjenner  undervisnings og veiledningsmetoder bør være kunnskap om (pkt2) 
Refleksjon mangler som læringsutbytte på dette kunnskapsområdet. Viser i øvrig til kommentarer gitt under de andre 
spørsmålene. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Bachelor i sykepleie bør ha samme omfang som andre bachelorer på 3 år. Hvis læringsutbyttebeskrivelsene skal stå i forhold til 
studiets lengde på 3 år er de kanskje for omfattende slik de nå er beskrevet. Bred kunnskap i sykepleie må inn, mens andre 
LUBer kan tones ned (f. eks. kjennskap til) 
Krav til sykepleiers kompetanse er bredt og sammensatt og man kan stille spørsmålet om Retningslinjenen kan anbefale at 
innholdet i samarbeidsavtalene med praksisfeltet også kan omfatte opplæringsprogram etter endt utdanning. Ansvaret for 
dette ligger selvsagt hos arbeidsgiverne men utdanningsinstitusjonene bør gjerne samarbeide med helsetjenesten om dette. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Nei 

• 98. Begrunn svaret 
o Det er ønskelig med en friere løsning når det gjelder oppbygging av studiet.  

Sykepleierutdanningen ved NTNU har som hensikt å integrere emner og ha undervisning i integrerte kunnskapsområder. 
Bakgrunnen for dette er at sykepleierprofesjonens kunnskapsbase er heterogen og fragmentert. Kunnskapsområdene spenner 
fra naturvitenskap via sykepleieteorier og samfunnsvitenskap til vitenskapsteori, etikk og praksis.  I den integrerte  
studiemodellen NTNU har valgt  vil kunnskap fra disse fagfeltene være relevant, men ikke som egne emner. Hatlevik og 
Havnes (2017 s.193 ff) viser tydelig hvordan og hvorfor sammenheng og helhet er viktige byggesteiner i et kvalitetsmessig 
godt profesjonsutdanningstilbud. Fagmiljøene er blitt kritiserte for å være lite opptatt av å lage felles overordnede mål for 
utdanningen, integrasjon av fagkomponenter og innretning mot profesjonen. Dette resulterer i at studentene ikke får utviklet 
«en samlet, overordnet forståelse av profesjonskunnskapen» (Hatlevik og Havnes 2017 s.197).  Integrering av elementene i 
sykepleierprofesjonens kunnskapsbase kan være en løsning, dersom disse kunnskapsområdene er de fordringer som 
utøvelsen av profesjonell sykepleie stiller (Christiansen, 2004). I forslaget til nye retningslinjer for sykepleierutdanningen (KD, 
2018) påpekes det at «utdanningsinstitusjonene legger til rette for helhet og sammenheng mellom fag, emner, teori og 
praksisstudier samt undervisningsmetoder og vurdering av studentene» (s.2). Dette gir støtte til de valgene NTNU har gjort så 
langt i arbeidet med ny studieplan men det bør også avspeiles i forslaget til innhold i studiets oppbygging i en friere retning. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Vi har ingen spesielle kommentarer til svaret annet enn at en viss tydelighet på omfanget /lengden av enkelte praksisperioder 

kan være me då bidra til sammenheng, kvalitet og kontinuite til studentenes læring. Øvrige kommentarer til praksistudier: 
. Det tydelige skillet mellom kommune og spesialisthelsetjenesten må bygges ned. 
• Begge parters ansvar bør være tydeligere 
• Vi støtter en mal for nasjonal samarbeidsavtale. 
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• Vi påpeker også utfordringenene med å skaffe praksisplasser til  området svangerskaps og barselsomsorg og pediatrisk 
sykepleie vel vitende om EUs krav. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Vi har tidelige nevnt at innholdet i sykepleiefunksjonen  må komme tydeligere frem i retningslinjene. Dette kan blant annet 

gjøres med et tydeligere fokus på yrkesrolle jmf retningslinjenen for bachelor vernepleie. 
I formålet er det blant annet skrevet følgende :" Utdanningen skal sikre at kandidaten kan håndtere komplekse 
pasienttilstander og sykdomsbilder. Kandidaten skal settes i stand til å ta ansvar for å gjøre selvstendige kliniske vurderinger, 
prioriteringer og beslutninger, samt kritisk vurdre eeffekten av sykepleie og behandling.  Utvikling av gode samarbeids og 
kommunikasjonsferdigheter skal sikre at kandidaten kan bidra profesjonelt inn i det tverrfaglige samarbeidet ( hvorfor bare 
tverrfaglig?) rundt pasient og pårørende arbeidet. Systematisk kvalitets og forbedringsarbeid skal vektlegges for å bidra til å 
redusere uønskede hendelser og uønsket variasjon i helsetjenesten". 
Dette er til dels store krav til en nyutdannet sykepleier og spørsmålet er hvor mye det er mulig å få til innenfor rammen av en 
tre årig utdanning? Hvis det skal være mulig å oppnå dette formålet så stilles det store krav til sykepleiers kunnskaper og en 
tett sammenheng mellom læringsutbyttene; kunnskap, ferdigheteter  og generell kompetanse. I retningslinjene er dette ikke 
gjennomført, gjelder alle seks kunnskapsområdene. Ett eksempel er under området Etikk, kommunikasjon og samhandling 
hvor kunnskap er "kjenner til" og ferdigheter og generell kompetanse  er " å anvende" og  "å planlegge og gjennomføre". 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

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

• 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, 

Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o HØRING - TVERRGÅENDE KOMMENTARER FRA LEDERGRUPPEN VED FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP, OSLOMET 
 
Synergier og generisk kompetanse: OsloMet har 10 BA-programmer som dekkes av RETHOS. Da ny forskrift kom med 12 felles 
læringsutbytter (§2) så vi dette som en mulighet og et incitament til å skape mer samarbeid på tvers av utdanningene om 
generiske læringsutbytter, undervisningsopplegg (eks e-læring) og evt evalueringer for disse emnene. I dag er programmene 
svært profesjonsspesifikke og det er vanskelig å oppnå synergier. Slik RETHOS har utviklet seg bidrar dessverre ikke prosjektet 
til en forbedring. Fakultetet forsøker likevel å få dette til for de 12 LUBene i en prosess på tvers av universitetet, med mål å 
enes om generiske læringsutbytter. Deretter kan det enkelte program legge på flere LUBer ved behov. Fra vårt synspunkt 
kunne KD ha spart utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet for mye arbeid, bidratt til synergier, og ikke minst effektivisert 
dette ved å fasilitere en slik prosess nasjonalt, evt oppmuntret til dette på institusjonene og i prosjektgruppene. 
 
Retningslinjenes oppbygging: Retningslinjene fremstår som ulike, og bør bygges opp på en måte som gjør de gjenkjennelige på 
tvers. De bør ha felles layout, organisering og tematikk. Forskjellen må ligge på de faglige momentene for hver utdanning.  
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Retningslinjene skal ifølge KD være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. Det skal være handlingsrom 
innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og institusjonell tilpasning ved den enkelte institusjon. Totalt sett 
fremstår utkastene til retningslinjer som for detaljert, og vil redusere handlingsrommet for den enkelte institusjon. For å sike 
likest mulig forståelse og implementering av retningslinjene er det avgjørende at departementet avklarer betydningen av at 
retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene.  
 
Antall kunnskapsområder og LUBer og nivå på LUBer:  
- Retningslinjeforslagene viser en sammenheng mellom høyt antall LUBer og høyt antall kompetanseområder.  I 
forslagene er gjennomsnittet antall LUBer 63 med et spenn fra 38 – 88. De med flest LUBer beveger seg på et høyt 
detaljeringsnivå, og likner LUBer på emnenivå, og ikke på programnivå og bør endres.  Et høyt detaljeringsnivå kan utfordre 
institusjonenes faglige frihet og ansvar. 
- I sektoren har det vært en forståelse av at retningslinjene skulle utforme sluttkompetanse på programnivå, og unngå 
for sterk detaljeringsnivå på LUBene. Slik mange av retningslinjene fremstår har man ikke lykkes med dette. Fakultetet 
anbefaler at KD og programgruppene jobber sammen for å utjevne forskjellene på nivå, antall kunnskapsområder og LUBer. 
LUBene bør ligge på programnivå, for å sikre lik sluttkompetanse på tvers av utdanningene innen samme 
fagområde/profesjon. Vi viser for øvrig til UHRs høringsuttalelse på dette punktet og gir vår tilslutning.  
- BA-utdanninger er normert til 3 års studietid i Norge. Med det høye antallet  LUBer i enkelte av retningslinjene stiller 
vi spørsmål om det er mulig å oppnå disse innenfor normert tid for studentene.  
- Tema som savnes i noen utkast til retningslinjer/LUBer: helse-og velferdsteknologi, digital kompetanse, TPS, 
kunnskapsbasert praksis, endringskompetanse, terminologi rettet mot fremtiden, internasjonalisering.   
 
Krav til studiet oppbygging: Retningslinjene må ikke utformes på et detaljeringsnivå som vanskeliggjør internasjonalisering 
(inn- og utveksling).  
 
Bacheloroppgave er i retningslinjene behandlet forskjellig. Ved OsloMet har vi forskriftsfestet krav om et «selvstendig arbeid 
av minimum 15 studiepoengs omfang» i bachelorgraden. Det bør vurderes å ha en felles bestemmelse om dette på tvers av 
retningslinjene. 
 
Praksis: Praksisstudiene er svært forskjellig beskrevet i forslagene, og kan bære preg av mer input enn output.  
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Finansiering: Det stilles spørsmål om det er mulig å 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Annet 

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Barn og unges psykiske helse, utvikling og omsorgsbehov bør vektlegges, samt barn som pårørende. 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
o Tydeliggjøring av brukermedvirkning i samarbeid med profesjonsutøver for å gi tilpasset tjenestetilbud 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Organisasjons- og lederkompetanse - spesielt i praksisstudiene, samt koordinering og oppfølging i pakkeforløp. 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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 

• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 

o Livsløpsperspektivet; Ivaretas utvikling og helse i alderen 0-23 år? 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 

o Ivaretakelse av at sykepleierutdaningen er en praktisk utdanning - praksis kan være bindeleddet mellom teori og praksis. 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Del I Helse og sykdom: KUNNSKAP - nr 9. Psykiske lidelser, psykisk helse og "psykiske traumer". 
FERDIGHETER nr. 2 Førstehjelp "samt førstehjelp ved selvmordsfare" 
Del V Kvalitet mv: GENERELL KOMPETANSE: Et nytt nr. 6. "Kan planlegge og gjennomføre selvmordforebyggende tiltak" 
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Del VI Innovasjon mv: KRAV TIL PRAKSISSTUDIENE: Psykisk helse, psykiatri "og psykiske traumer" og nytt kulepunkt 
"Kommunikasjon og samhandling". 

 
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 Nord-Trøndelag 

• 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, Radiografutdanningen, Sykepleierutdanningen, 

Vernepleierutdanningen 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
o Retningslinjene er godt beskrevet, enkelt språk, tydelig og i tråd med tjenestens fremtidige behov. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Krav til kompetanse er beskrevet i flere av punktene, men bør forsterkes og være enda tydeligere. Spesielt i kap. 4 bør det 
være sterkere krav. Endringer i fra kan, til skal ha/må ha kunnskap om 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Det er godt mulig å lage Læringsutbyttebeskrivelser som er detaljert nok til å være tilpasset ulike lokale behov, slik at det kan 
være mulig å få med spesielle, særegne behov uten at en fraviker en nødvendig nasjonal standardisering som sikrer at 
sykepleieutdanningene inneholder den samme kjernekompetanse. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o I kap 5 Kvalitet og pasientsikkerhet, punkt 4 under Kunnskap bør det føyes til ......tiltak for å redusere pasientskader og 

personskader. 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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 

• 96. Begrunn svaret 
o Det vil være krevende å få alle forslagene inn på en 3-årig utdannelse 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Ja 

• 98. Begrunn svaret 
o Det er nødvendig med minimum 7 ukers praksis for å få nok læresituasjoner og mengdetrening innen ulike sykepleieoppgaver. 

Det er nødvendig for å få god basiskunnskap. 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 

o Det er nødvendig med minimum 7+7 uker praksis på døgnkontinuerlig avdeling for å nå læringsmålene. I sykehus i dag er hele 
døgnet viktig i fht å ivareta sykepleieoppgaver. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Godt språk 

 
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 Sørøst-Norge 
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• 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, Radiografutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o 1. Sykepleie som fag og profesjon er utydelig i utkastet til retningslinjer. Sentrale områder i sykepleiefaget som 
sykepleiens grunnlag, sykepleiens metoder og sykepleiens funksjoner kommer ikke tydelig nok fram. Kunnskapsområdene gir 
derfor for dårlig grunnlag for å utdanne beslutningsdyktige, reflekterte og handlingskompetente sykepleiere i tråd med 
tjenestens behov (selv om formålet sier at det er slike sykepleiere vi skal utdanne). Framtidens sykepleier må ha en sterk 
sykepleieidentitet i et samfunn som krever samarbeid og samhandling på tvers av profesjons- og institusjonsgrenser i 
helsevesenet. 
 
2. De foreslåtte kunnskapsområdene er utformet på ulikt nivå. For eksempel kan kvalitet og pasientsikkerhet logisk 
plasseres som tema under faglig ledelse, og helseteknologi og digital kompetanse (e-helse) under tjenesteinnovasjon. Videre 
er det ulogiske at innovasjon er plassert sammen med helseteknologi mm. Innovasjon bør logisk plasseres sammen med 
utvikling av tjenesten. Det er først og fremst her sykepleierne skal være innovative. Vi foreslår derfor nye kunnskapsområder 
som vi mener henger bedre sammen logisk og kan bidra til å sikre kvalitet på tjenesten. Under hvert av kunnskapsområdene 
har vi nevnt sentrale temaer, som mangler i foreliggende forslag, som det bør utformes læringsutbytter (LUB’er ) på. 
  
3. Forslag til alternative overskrifter på kunnskapsområdene:  
I. Sykepleievitenskapens grunnlag og sykepleiens ansvar og funksjon 
 LUB’er om sykepleiens historie, sykepleiens kunnskapsgrunnlag, sykepleie som profesjon og dens plass i samfunnet. LUB’er 
som viser ferdigheter i observasjons-, vurderings- beslutnings- og handlingskompetanse. 
         
II. Helse og sykdom 
     LUB’er om kunnskap innenfor anatomi/fysiologi/mikrobiologi/hygiene, sykdomslære/farmakologi. Kunnskapen ligger til 
grunn for ferdigheter i observasjons-, - vurderings beslutnings- og handlingskompetanse. 
 
III. Etikk, kommunikasjon og samhandling 
       LUB’er om samhandling på individnivå, profesjonsnivå og systemnivå 
       og om brukermedvirkning 
 
IV. Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 
        LUB’er om kunnskapsbasert praksis og fagutvikling 
 
V. Faglig ledelse og tjenesteinnovasjon 
        LUB’er om faglig ledelse og kvalitets-/endringsarbeid i sykepleiefaglig ledelse/tjeneste og om digitalisering og e-helse 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o 1. Kommunehelsetjenesten, som sentral arena for fagutøvelse i framtidig sykepleietjenester, er lite synlig i 
læringsutbyttebeskrivelsene.   
 
2. Følgende sentrale områder i sykepleien mangler: Psykisk helsearbeid/Sykepleie til mennesker med psykiske lidelser, 
kompetanse i dokumentasjon og veiledning, faglig forsvarlighet og kvalitetssikring, vurderingskompetanse, 
brukermedvirkning. Det savnes LUB’er om disse temaene.  
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3. Kliniske studier utgjør halvparten av studiet. Læringsutbyttene som er utformet under de ulike kunnskapsområdene 
viser i for liten grad hvilken klinisk kompetanse som forventes ved endt bachelorutdanning. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o De mange og detaljerte læringsutbyttene reduserer muligheten for faglig frihet og nytenkning. Som utdanningsinstitusjon 
ønsker vi at retningslinjene gir oss større faglig frihet. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Ja. Disse er gjort rede for i forslag til nye kunnskapsområder punkt 89 og punkt 91. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o 1. Krav om 50 % praksis i bachelor i sykepleie fordrer at kunnskapsområdene med tilhørende læringsutbytter utnytter 
kliniske studier som sentral læringsarena i fullt potensial. Dette innebærer et annet nivå og høy pedagogisk og klinisk kvalitet i 
de kliniske studiene. Dette bør synliggjøres i retningslinjene. Det bør synliggjøres systematisk i retningslinjene at kliniske 
studier IKKE er yrkesopplæring men krever aktiv studieinnsats fra studentene, og et gjennomtenkt kunnskapsbasert 
pedagogisk studieprogram for denne delen av studiet.  
2. Tar en utgangspunkt i formålsbeskrivelsen bør det være mulig å ta en bachelor i sykepleie i løpet av tre år. For å sikre 
handlingskompetanse bør tjenestene utvikler trainee-programmer eller lignede tiltak for nyutdannede. Videre bør 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten være underlagt samme lovverk/retningslinjer og samme økonomiske 
insitament til å bidra til utdanning av helsepersonell. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Nei 

• 98. Begrunn svaret 
o Sykepleiens formål er i store trekk godt beskrevet (s. 1 og 2). Sammenhengen mellom formålet og kunnskapsområdene bør 

imidlertid videreutvikles og forbedres og LUB’ene bør utformes på et mer overordnet nivå og med bedre internlogikk. 
Inspirasjon kan hentes fra utkast til retningslinjer for vernepleierutdanningen. Det bør tilstrebes en akademisk form og en 
akademisk språkform som samsvarer med den form som andre akademiske studieprogrammer har på bachelornivå. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o A 

• 100. Begrunn svaret 
o Alternativ A, med krav om at kliniske studier skal inkludere døgnkontinuerlig oppfølging av pasienter, gir 

utdanningsinstitusjonen stor frihet til å utvikle hensiktsmessige og kvalitetssikrede kliniske studier sammen med praksisfeltet. 
Det gir også utdanningsinstitusjonen mulighet til å legge til rette for lange kliniske studieperioder der det er formålstjenlig for 
oppnåelse av læringsutbyttene. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o 1. Språkbruken i dokumentet er ikke enhetlig. Teksten kan med fordel reduseres og gjennomgås språklig. Eksempel på 

tekst som kan fjernes er: tabellen øverst på s. 4, avsnittet på s. 9 om hva utdanningsinstitusjonen skal forske på. Eksempler på 
begreper som kan lukes bort: hjelpe og yrkesopplæring. Begrepene pasient og bruker brukes om hverandre. 
 
2. Læringsutbyttebeskrivelsene beskriver bachelorgradens sluttkompetanse. Sluttkompetansen skal stå på studentenes 
vitnemål. Med så omfattende og til dels detaljerte LUB’er blir dette et svært stort dokument. 
 
3. Læringsutbyttebeskrivelsene bør revideres slik at retningslinjene for bachelor i sykepleie framstår mer enhetlig, mer 
visjonær og fremtidsrettet og på et mer overordnet nivå.  
 
4. Det er altfor mange LUB’er og noen er på et svært konkret detaljnivå.  
Noen eksempler: i noen tilfeller er LUB’ene formulert på et for lavt nivå (kjenner til farmakologi, I s. 3), i noen tilfeller for 
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detaljerte (anvende ABCDE-prinsippet, I s. 3 og formulering ang smittekjeden V, s.6) og i noen tilfeller for avanserte 
(gjennomføre systematiske søk og kritisk vurdere, III s. 4). 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Ungdomspolitisk utval 

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

• 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, Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Endringsforslag: 
 
IV. FAGLIG LEDELSE OG TJENESTEUTVIKLING 
Kunnskap: 
5. "Kjenner til pasientrettigheter og metoder for samvalg" 
Endre til: 
5. "Kjenner til pasientrettigheter, rettigheter for pårørende og metoder for samvalg"  
 
Grunnen til dette er fordi ikkje alle pasientar er i stand til å ta alle valg sjølv, og pårørande vil difor få fleire rettigheter, noko 
som er viktig å ta hensyn til.  
 
Endringsforslag: 
Generell kompetanse: 
1. "... og samspill mellom medarbeidere med..." 
Endre til: 
1. "... og samspill mellom medarbeidere og pasienter med..." 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o For å ta meir hensyn til brukarane vil det vere bra å leggje til litt under punktet: 
V. KVALITET OG PASIENTSIKKERHET 
Generell kompetanse: 
2. "Har innsikt i hvordan pasienters/brukeres språklige og kulturelle bakgrunn utfordrer ivaretakelse av..." 
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Endre til: 
2. "Har innsikt i hvordan pasienters/brukeres språklige, etniske og kulturelle bakgrunn utfordrer..." 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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 

• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Rettskriving: 
- Side 1, Formål, første avsnitt og siste ord. "Sikkethet" skal vere "Sikkerhet". 
- IV. Faglig ledelse og kompetanse, Kunnskap: Kvar blei punkt 1. av? 

 
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 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Sykepleie, omsorg og vurderingskompetanse bør tydeliggjøres. 
 - Tematikken er dekkende. Det taksonomiske nivået i f.eks. farmakologi, psykisk helse og rus er for lave. 
 - Det mangler at sykepleie er synliggjort i kunnskapsområdene. Som det står nå kan det omhandle mange andre 
fagområder 
 - Omsorg og anerkjennelse av pårørende er utelatt. Dette er man pålagt som sykepleier. 
 
Noen læringsutbytter er på for lavt nivå (eks. farmakologi og psykisk lidelser/ helse. Det heter ikke psykiatriske lidelser så det 
bør korrigeres)  
 - Farmakologi bør være kunnskapsmål.  
  
Vi savner at refleksjonsbegrepet blir presisert, da dette er svært viktig i praksisstudier. 
 - Det mangler fokus på kunnskapsbasert praksis (KBP) med anvendelse av forskning og ulike forbedringsmodeller. De 
ulike nivåer; noe mer spesifikt, noe svært generelt.  
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 - Ikke konsekvent på begrep pasient – pasient/ bruker – ønsker pasient.   
 - Evaluering er gjennomgående utelatt. – Viktig å ikke bare iverksette i praksis, men også kunne evaluere. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o - Det er bra at det rettes fokus på innovasjon, helseteknologi og digitalkompetanse. 
- Mangler kunnskapsmål relatert til brukermedvirkning som en del av KBP. 
- Kan anvende KBP og ulike forbedringsmodeller som arbeidsprosess. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Gode føringer for innhold. Kunne vært føringer for rekkefølge og type emner. 
- Det er bra med selvbestemmelse, men også viktig at det jobbes med nasjonale standarder slik at skolene har mer 
sammenfallende emner som også gjør overflyttinger enklere og at innhold blir likt. Det bør likevel være frihet til 
operasjonalisering (bruk av metoder). 
- Kompetansenivå I er veldig detaljbeskrevet, mens området VI er av mer generell karakter. Generelle beskrivelser er bedre 
enn detaljbeskrivelser. Naturvitenskaplige fag kan være styrt nasjonalt. Det er f.eks. nasjonal standard ABCDE.  
- Læringsutbyttene er i stor grad generelle, mens smitte/hygiene er mer detaljert/utdypet og på et bredere taksonomisk nivå. 
Det kan være bra å tydeliggjøre dette området som viktig og av stor betydning. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o - Studenters evne til refleksjon 

- Pårørendeperspektivet 
- Som tidligere nevnt må noen nivå i læringsutbyttene heves. 
- Kunnskap innenfor psykologi, for å forstå psykisk helse bedre,- mangler.  
- Innsikt i medikamenthåndtering er for vagt.  
- Studentene må kunne anvende forsvarlig legemiddelhåndtering.  
- Rusproblematikk bør også vektlegges mer. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Kunnskapsområde V: 
Omfanget på retningslinjene kan sannsynligvis gjennomføres innenfor rammene av en 3-årig bachelorutdanning, men det 
avhenger av hva den enkelte utdanningsinstitusjon legger inn i sitt program ut fra retningslinjenes generelle vendinger. 
 
Kunnskapsområde VI: 
Det må tas valg på omfang og dybde i temaene. Lokalt. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Vet ikke 

• 98. Begrunn svaret 
o - Praksis og teoriemner må vise en progresjon gjennom tre år. Dette avhenger av hvordan den enkelte utdanning utarbeider 

og bygger opp egen fagplan og hvordan andre utdanningsinstitusjoner gjør dette. Resultatet kan bli ganske så forskjellig. 
- Læringsutbyttene dekker de kunnskapsområder vi mener skal vektlegges, - samtidig som nyere fokusområder som f.eks 
helseteknologi er vektlagt. 
- Pasientforløp er et begrep som ikke er brukt i læringsutbyttene.  
- Flere kunnskapsområder bør være gjennomgående med egen progresjon. F.eks. dokumentasjon, etikk, KBP 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Det er viktig at noen av praksisperiodene skal ha døgnkontinuerlig drift og det er viktig at det presiseres at minst to av 

periodene skal være minst to uker. Dette for å sikre at studentene kan fordype seg og ha mulighet til å følge pasienter over tid. 
Imidlertid bør det IKKE presiseres at det BÅDE skal være kirurgi og medisinsk praksis av lengre varighet (f.eks kun ta imot 
pasient, forberede denne til operasjon og følge den til operasjon og følge den opp rett etterpå). 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o KUNNSKAPSOMRÅDE IV:  

FAGLIG LEDELSE OG TJENESTEUTVIKLING 
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Kunnskap:  
2. Sykepleierens historiske utvikling/betydning:  
 Hvordan er sykepleierens rolle i dag. Hvilken autoritet har dagens sykepleier?  
3. Kjenner til hovedtrekkene innenfor helse- og sosialpolitikk og prioriteringer i helsetjenesten.  
 Her stiller vi spørsmål om å «kjenne til» litt for lavt? Ville det være hensiktsmessig å benytte «kunnskap om», da 
dette er noe det er nødvendig å ha kunnskap om for en som skal bli sykepleier.  
 
4. Kjenner til de vanligste modellene for organisering og styring av helsetjenesten  
        Noe uklart hva som ligger i dette punktet: er det på overordnet nivå (helseforetak, kommunalt nivå) eller gjelder det på 
avdelingsnivå? 
 
5. Kjenner til samiske pasientrettigheter.   
 Er dette litt snevert? For å fremme en flerkulturell forståelse, ville det være mer hensiktsmessig med: Kjenner til 
pasientrettigheter i flerkulturelt perspektiv. Eller: Kjenner til ulike kulturers tjenestebehov og syn på helse.  
 Hvor står det om samers rettigheter? https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-152000-samisk-sprak-og-
kultur/id108612/ 
 
Ferdigheter:  
1. Kan reflektere over egen og andres rolle i tverrprofesjonelt samarbeid   
 Kunne endres til?: Kan reflektere over og anvende sykepleierens profesjonelle kompetanse i tverrprofesjonelt 
samarbeid.  
 
Generell kompetanse:  
4. Kan planlegge og gjennomføre effektivt og forsvarlig samarbeid med kollegaer, annet helse- og sosialpersonell, 
pasient/brukere og pårørende   
 Kan det være slik at effektivt og forsvarlig i noen tilfeller står i motsetning til hverandre, eks. utskrivelsespraksis fra 
sykehus til kommune.  Forslag: Kan reflektere kritisk over ulike organisasjonsmodellers konsekvenser for utføring av sykepleie. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Privatperson 

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

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Pleje/omsorg (Nursing/caring) har vekst frem som en egen vitenskap i verlden men lyser med sin fravær i dokumentet. Det er 
litt i vetenskapsteori hvor man skal «kjenne til» sykepleie som fag. I sted burde det som i dag kalles vetenskapsteori ha navnet 
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«pleje/omsorg som vitenskaplig disiplin». Jeg har skrevet mye om dette så det går at søke på mit navn om det. Man siger at 
sykepleier er usynlige i tverprofessionelle sammenheng og det mener jag beror på mangel på innsikt i sin egen vitenskap. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
o Spesialisthelsetjenesten er i stor endring. Pasientene vil i større grad bli behandlet poliklinisk, gjennom dagbehandling og i 

hjemmet i fremtiden. Samtidig vil inneliggende pasienter i sykehus være alvorlig syke med komplekse og sammensatte behov.  
 
Vi støtter derfor vektingen av de naturvitenskapelige fagene i kombinasjon med fokus på sykepleierens vurderings- og 
handlingskompetanse, samt at sykepleiere kan planlegge og gjennomføre sykepleie til alle pasientgrupper. Dette vil være 
nødvendig kjernekompetanse å ha for sykepleiere nå og i fremtiden, uavhengig av hvilket tjenestenivå pasienter/brukere 
befinner seg på.  
For spesialisthelsetjenesten er det også særs viktig at sykepleiere kan legemiddelhåndtering. Begrunnelsen for dette utdypes 
nærmere under spørsmål andre høringsinnspill. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Ses i sammenheng med begrunnelsen som er gitt i spørsmål 89. Siden pasienter ligger kortere i sykehus og i større grad 
behandles hjemme, er det nødvendig å styrke fokuset på sykepleierens kompetanse innen helsepedagogikk og 
helseveiledning, som grunnlag for pasienters/brukeres læring, mestring og medvirkning.  
 
Det er positivt at samvalg er nevnt i retningslinjen. Samvalg er en metode for at pasienter/brukere kan ta informerte valg. 
Kunnskap som må ligge til grunn hos sykepleiere er at de har nødvendige ferdigheter innen kommunikasjon, slik at de kan 
formidle og kvalitetssikre at informasjon og opplæring er mottatt og forstått. Mange pasientklager i sykehuset er knyttet til 
nettopp dette. Områdene er inkludert i retningslinjen, men kan bli tydeligere formulert og spisset mot det som beskrives i 
dette avsnittet. Dette bør også være et fokusområde i studentenes praksisperioder. Vår erfaring er at sykepleiere ikke fullt ut 
har forstått hvilket ansvar de har knyttet til den lovpålagte oppgaven i spesialisthelsetjenesten om pasient – og 
pårørendeopplæring. 
 
Vi støtter at det er et eget kunnskapsområde innen innovasjon, helseteknologi og digital kompetanse. Det er nødvendig for å 
imøtekomme fremtidens behov, og er i tråd med den generelle utviklingen hvor pasienter i større grad får behandling og 
videre oppfølging hjemme. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o . Det er viktig for HSØ at læringsutbyttebeskrivelsene er så detaljerte som de er foreslått. Vi er opptatt av å vite hvilken 
sluttkompetanse nyutdannede sykepleiere har, uavhengig av hvor de er utdannet. Dette er viktig for pasientsikkerheten og for 



Høring RETHOS fase1  13.08.2018 12:03 
 

  
 

kvaliteten på det tjenestetilbudet vi er ansvarlige for å gi. Det er selvfølgelig nødvendig med nyansattprogram og lokal 
opplæring ved ansettelse, men denne kan ikke være tilpasset ut fra hvilken høyskole/universitet kandidatene er utdannet på.  
 
Det er uklart hvor standardiserte utdanningene kommer til å bli på grunnlag av denne retningslinjen, selv om 
læringsutbyttebeskrivelsene er mange og til dels detaljerte. 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 dette ikke tilfelle. Et forslag er å etablere et fora under den nasjonale arbeidsgruppen 
som er likeverdig sammensatt mellom tjenestene og UH sektoren. Denne gruppen må ha et mandat som sikrer samarbeid 
mellom utdanningsinstitusjonene på programplannivået.  Alternativt må tjenestene representeres i større grad i det 
eksisterende «profesjonsrådet» som nå heter «nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sykepleie». 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Vi vurderte å etterlyse ernæring, men forventer at det er dekket av læringsutbyttet «har bred kunnskap om menneskers 

grunnleggende behov». 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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 

• 96. Begrunn svaret 
o Den sluttkompetansen som beskrives i retningslinjen bør kunne dekkes gjennom et treårig bachelorprogram. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Ja 

• 98. Begrunn svaret 
o Det støttes at studiet bygges opp fra det basale og grunnleggende til det komplekse og sammensatte. Videre støttes det tidlig 

introduksjon til basalfag og grunnleggende sykepleie, og at første studieår inneholder både teoretiske og praktiske studier. 
 
Tabellen på s 8 er ikke selvforklarende. Vi savner at grunnleggende sykepleie er et gjennomgående tema i alle tre studieårene. 
Et forslag er å fjerne tabellen, men da må det eksplisitt beskrives at legemiddelhåndtering skal være et gjennomgående tema i 
alle tre studieårene. 
 
Det er mulig å tenke seg at sykepleierollen i fremtiden er i endring og dette må tas hensyn til når både LUB`er og 
praksismodeller fastsettes. En kan betrakte sykepleierollen ut fra nye tanker om pasientforløp i fremtiden, eksempel endret 
sykepleierolle i poliklinikk. De aller sykeste pasientene er innlagt på sykehus, de syke pasientene behandles poliklinisk og de 
pasienter som før ble behandlet på poliklinikk behandles hjemme via selvrapportering. Fremtidens utdanning må henge 
sammen med fremtidens scenario for bruk av helsepersonell til å løse utfordringer i helse og sosialtjenesten. Et forslag er 
derfor at det i mye større grad beskrives hva studentene skal lære enn hvordan de lærer. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Det bør være noen praksisperioder som tallfestes i en lengre periode, men gi rom for å tenke nytt her. Det må være 

læringsutbyttene som må være styrende for valg av praksis sammen med strengere krav til godkjent praksis. Dessuten er det 
viktig at sykepleierutdanning i Norge har krav til samme antall praksisuker som angitt i EU/ EØS direktiv for å få en godkjent 
utdanning (et poeng som ble nevnt på høringskonferansen Gardermoen vår 2018).  
«Ja takk begge deler» er innspill til spørsmål om å tallfeste uker.  
På den ene siden trenger studenter å dokumentere hva de har lært – en prosedyre- og ferdighetsbok, gjerne lik den som 
brukes av medisinstudenter. Denne bygger på at det er noe som studentene bare skal ha lært, være gjennomgått og/eller 
dokumentert mestret.  
 
På den annen side må studenter lære om «hverdagen» i en sengeavdeling og dette kan tallfestes til uker, men her er det mer 
tilfeldig hva studenten kan få mulighet til å lære ut fra hvilke læresituasjoner som finnes (hvilke pasientgrupper behandles her 
og hva er det aktuelle for den tilstand pasienten er i).  
 
Det bør tydeliggjøres hva som kan læres utenfor praksisfeltet og hva som skal læres i praksisfeltet. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Formålet med sykepleierutdanningen 

HSØ støtter beskrivelsen av formålet med sykepleierutdanningen. Det er godt beskrevet. Det er viktig at ferdigutdannede 
sykepleiere er i stand til å håndtere komplekse pasienttilstander og sykdomsbilder. Dette er hverdagen for sykepleiere både i 
primær- og i spesialisthelsetjenesten.  
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Kunnskapsområder 
HSØ foreslår at overskriften «Kunnskapsområder» endres til «Sykepleiens kompetanseområder». Dette begrunnes med at ved 
å bruke betegnelsen kompetanseområder inkluderes både kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse og blir dermed 
mer dekkende. Det er også ønskelig at begrepet sykepleie benyttes for å synliggjøre at kompetanseområdene som er listet 
opp, er knyttet til dette fagområdet.  
Konkrete innspill på læringsutbyttebeskrivelsene 
HSØ støtter formuleringen som fremkommer under generell kompetanse: «Har innsikt i forsvarlig legemiddelhåndtering».  Å 
kunne håndtere medikamenter er en kompleks prosess hvor feil kan oppstå i alle ledd i kjeden. Det er pr i dag slik at opptil 18 
% av dødsfall i sykehus skyldes feil ifm legemiddelhåndtering.  
HSØ ønsker at læringsutbyttet under kunnskap endres fra «Kjenner til farmakologi» til: 
«Har kunnskap om farmakokinetikk, legemidlers virkninger, bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner». 
Dette begrunnes med forskning som viser at sykepleiere har for lite kunnskap om nettopp disse områdene. Adhikari et al. 
(2014) og Ndosi et al. (2009) viser til i studiene at det er behov for mer kunnskap om farmakologi. Daouphars et al. (2012) 
konkluderer mangel på kunnskap om bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner. Ved å formulere læringsutbyttet slik, 
blir begrepet farmakologi knyttet tettere til sykepleie; det snevres inn, samtidig som det løftes til et høyere nivå i 
taksonomien. Kunnskap om farmakokinetikk bør inngå i utdanningen for å ha en grunnkompetanse til å kunne vurdere 
dosering og doseringsintervaller, samt varighet av effekter og evt. bivirkninger. 
 
Per i dag står ordet samvalg nevnt under kunnskapsområdet "faglig ledelse og tjenesteutvikling", og er beskrevet under 
overskriften "Kunnskap": "Kjenner til pasientrettigheter og metoder for samvalg". Her bør ordet samvalg byttes ut med 
"brukermedvirkning", da vi ser at ordet brukermedvirkning er dessverre ikke nevnt i dette dokumentet, og samvalg kan ikke 
erstattes med dette begrepet.  
Samvalg bør plasseres under kunnskapsområdet "etikk, kommunikasjon og samhandling" under overskriften 
"kommunikasjon". -Kjenner til begrepet samvalg og metoder for å understøtte samvalg.  
Under "ferdigheter" bør det settes inn "Kan anvende kunnskap om lærings-, mestrings-, beslutnings og endringsprosesser i 
veiledning og undervisning av pasienter og pårørende, studenter og relevant personell 
 
Til punktet «krav til praksisstudier»: 
I forskriften står det at «Praksisveileder skal ha relevant faglig kunnskap og bør som hovedregel ha formell 
veiledningskompetanse. I retningslinjen er dette strammet inn til følgende formulering: «Den veilederen som har et 
hovedansvar for veiledning og vurdering av studenten eller studentgruppen i en definert praksisperiode, skal ha 
veilederutdanning tilsvarende minimum 10 studiepoeng på mastergradsnivå  
HSØ  har tidligere gitt innspill på at veilederkompetanse må innlemmes i allerede eksisterende utdanningsløp. Veiledning er en 
kontinuerlig oppgave for sykepleiere, og kompetansen som ligger til grunn kan benyttes både til pasienter, pårørende, 
kollegaer og studenter. De læringsutbyttebeskrivelsene som omhandler dette i retningslinjen, må kvalifisere for denne 
oppgaven. Vi lurer på hva som er bakgrunnen for at læringsutbyttet under kunnskap «kjenner til undervisnings- og 
veiledningsmetoder» er lagt på et lavere nivå enn læringsutbyttet under ferdigheter «kan anvende kunnskap om…». 
 
Med det store studentvolumet som helseforetaket har et medansvar for å utdanne, vil kravet om minimum 10 st 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Fakultetsadministrasjon/dekanat 

• 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, Radiografutdanningen, Sosionomutdanningen, Sykepleierutdanningen, 

Vernepleierutdanningen 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
o Retningslinjene totalt sett kan virke å fokusere mer på sykepleiekompetanse innen sykepleie til akutt og kritisk somatisk syke, 

og i mindre grad på kunnskaper, holdninger og ferdigheter innen psykisk helse, helsefremmende og forebyggende sykepleie, 
eldreomsorg og kompleksiteten i sykepleiebehovet innenfor helsetjenestene i kommunehelsetjenesten. Noen læringsutbytter 
har for lavt taksonomisk nivå til at tilstrekkelig kompetanse sikres for eksempel læringsutbytte innenfor legemiddelhåndtering 
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og farmakologi, men også med tanke på fremtidens behov for kompetanse.  Sykepleierfagets kjernekompetanse er 
mangelfullt beskrevet og må tydeliggjøres. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Uklar og upresis begrepsbruk. Tatt i betraktning fremtidens behov bør flere læringsutbyttes ha høyere nivå for eksempel ha 
«kunnskap om» grupper som barn, eldre, psykisk helse og rus. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Kvalifikasjonene til kandidatene etter fullført utdanning virker lavt slik læringsutbyttebeskrivelsene er beskrevet eksempelvis 
legemiddelhåndtering/farmakologi, 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Helsefremmende arbeid, barn/unge/familie, eldre, psykiatri/psykisk helse er for usynlig. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o For lavt taksonomisk nivå 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 

o Fakultetet for medisin og helsevitenskap mener det må gis noen generelle føringer for praksisstudier. Slik forslagene fremstår i 
dag er dette svært ulikt løst. Praksisfeltet er utenfor UH-sektorens jurisdiksjon. Da blir det viktig å få kartlagt hvilke signaler 
tjenestene har behov for slik at de kan bidra med tilrettelegging på best mulig måte. Det er behov for tydelig lovfesting og 
bedre finansiering av helse- og velferdstjenestene ansvar og oppgaver knyttet til praksisstudier.  
 
Det er viktig at det fremkommer i retningslinjene at studentene skal ha ekstern veiledet praksis, men fastsetting av omfang er 
ikke ønskelig. Praksisperiodene må ha et omfang som gjør det realistisk at studenten oppnår læringsutbytte som både krever 
praktiske ferdigheter og integrering av teori i praksis, og at det er mulig å foreta en forsvarlig vurdering av studenten. 
Læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudier foreslås utarbeidet i samarbeid med representanter fra praksisfeltet. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Fakultet for medisin og helsevitenskap mener at retningslinjene bør bygges opp på en slik måte som gjør at de er 

gjenkjennelige på tvers, dvs at de bør ha felles layout, organisering og tematikk. Det som er forskjellig er de faglige 
momentene for den enkelte utdanning.  Spesielt sammenhengen mellom formålsbeskrivelse og 
kunnskapsområdene/læringsutbyttebeskrivelsene bør vies ekstra oppmerksomhet da disse skal bygge opp fundamentet for 
formålet med utdanningen og kjernekompetansen som beskrives der. Beskrivelser som kan være felles, bør være felles, og 
dette bør reflekteres i retningslinjene. Det må være en ens praksis hvor forhold som er fastsatt i annet regelverk ikke gjentas i 
retningslinjene. På generelt grunnlagt fremstår retningslinjene for detaljert, og vil redusere handlingsrommet for den enkelte 
institusjon. Det blir derfor viktig med en avklaring om at retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med 
utdanningene. Fakultetet mener det vil være uheldig å forskriftsfeste retningslinjene før en lengre utprøving er gjennomført. 
Det høye detaljeringsnivået i det fleste retningslinjene kan også utfordre institusjonenes faglige frihet og ansvar slik som er 
beskrevet i UHL, og i tillegg vanskeliggjøre for eksempel internasjonalisering. Definisjonen av egenarten ved den enkelte 
utdanning varierer sterkt mellom retningslinjene – fra tydelig til veldig generell.  
 
Annet: 
Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) bør omhandles under formål for alle utdanninger, noen som ikke gjøres i dagens 
utkast. 
 
Bacheloroppgave – fakultetet mener at alle studieprogram bør ha en bacheloroppgave på minst 15 stp da dette er viktig 
læring for studentene. 
 
Generelt inntrykk at det er lite konsistens i formuleringene av læringsutbyttebeskrivelser, og flere er på et for lavt nivå. 
Tabellen knyttet til studiets oppbygging må endres eller tas bort. Fakultetet mener det bør være noen gjennomgående store 
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temaer som sykepleiens fag og funksjon, etikk, kommunikasjon og samhandling, pasientsikkerhet, kunnskapsbasert praksis og 
tverrprofesjonell samarbeidslæring. 
 
Positivt at EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv tas med i retningslinjene. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Interesseorganisasjon 

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

• 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, 

Sykepleierutdanningen 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Formuleringen under punkt 1: "Har innsikt i yrkesetiske retningslinjer i profesjons- og tjenesteutøvelse". I NKR er et av målene 
"har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger". Selv om formuleringen ikke er den samme er det vanskelig å se 
hva slags forskjeller utdypningen i retningslinjen vil gi i praksis. 
 
NSO mener det er viktig at forholdet mellom de foreslåtte retningslinjene og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er godt. Det 
er viktig for NSO at retningslinjene skal supplere NKR, slik at man får et logisk oppbygd rammeverk som regelverk og 
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retningslinjer som studieprogrammene må forholde seg til. Dette må ha konsekvenser for detaljeringsgraden i retningslinjene. 
NKR skal være mer overordnet enn retningslinjene, og retningslinjene må utdype målene som settes i NKR. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Privatperson 

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

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Mer om anatomi - Både breddekunskap men og dybdekunnskap! Et høyt kunnskapsnivå innenfor anatomi, fysiologi og 
mikrobiologi gir en god plattform for korrekt logisk tenking i faget, samt gjør det lettere å skjønne sykdommer, patofysiologi 
og diagnostikk. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o På sykepleien på OsloMet kan hvertfall mengden kunnskap økes kraftig - går ofte lange perioder uten å føle at man går på 
skole da det er så lite. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Vet ikke 

• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 Heidi Solvang, Nettverk funksjonshemmede seksualiet og samliv (NFSS) 

• 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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 



Høring RETHOS fase1  13.08.2018 12:03 
 

  
 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: 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: 
 
Sykepleierutdanningen 
Under Formål 
Tilføyelse/endring i 4. avsnitt: 
• internasjonale deklarasjoner*, standarder og politiske føringer om helsepolitikk, menneskerettigheter og høyere 
utdanning, herunder konvensjoner som sikrer det samiske folks, det kvenske folks, norske rom og tater/romani folkets rett til 
helsetjenester som er tilrettelagt eget språk og kultur  
 
Merk: Denne retten er i hht til Minoritetsspråkpakten og FNs konvensjon om sosiale og politiske rettigheter 
 
Under I. HELSE OG SYKDOM, Ferdigheter 
Tilføyelse: 
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4. Kan anvende kunnskap om kultursensitivitet i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie, 
herunder kunnskap om samiske pasienters og nasjonale minoriteters språk- og kulturbakgrunn 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 Asker 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, Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Vi oppfatter at retningslinjene er i tråd med kommunehelsetjenestens fremtidige behov. Spesielt tema innenfor 
tjenesteutvikling, kvalitet, pasientsikkerhet og fagledelse. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Med utgangspunkt i at bruker vil være uavhengig av helsetjenester lengst mulig og ønsker hjelp i eget hjem når behovet 
oppstår mener vi  at fremtidige sykepleiere kan tilrettelegge for dette. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Beskrivelsene av læringsutbyttet skal være så detaljert at utdanningsinstitusjonene ikke kan utøve unødig lokal tilpasning. Den 
generelle sykepleierutdanningen må være tilnærmet lik uavhengig av studiested. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Nei 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Vi mener at dette er gjennomførbart, men kunne med fordel blitt utvidet 6 måneder for å kunne hatt lengre praksisperiode for 
å gi et bedre helhetsperspektiv. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Ja 

• 98. Begrunn svaret 
o Progresjonen ser fornuftig ut men som nevnt så mener vi lengre praksisperioder vil være fornuftig. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Vi oppfatter spørsmålet som om døgnkontinuerlig oppfølging enten bare skal være til stede eller tidfestes. På bakgrunn av 

dette svarer vi B. 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
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Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Fagforening 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Urszula Jadczak, styremedlem i NSF for hygienesykepeleir 

• 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, Radiografutdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Antibiotikaresistens 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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 

• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Ja 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 

o en lang periode med praksis gir muligheter til å bruke teorien i daglig arbeid. 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Kapitel V. kvalitet og pasientsikkerhet 
• kunnskap - Har bred kunnskap om basale smittevernrutiner og antibiotikaresistens 
• ferdigheter – Kan anvende faglig kunnskap for å etterleve basale smittevernrutiner 
• generell kompetanse - Kan forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og kan bidra til riktig antibiotikabruk 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

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

Vernepleierutdanningen 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
o Det er tilpasset dagens situasjon, blant annet ift folkehelse, kultursensitivitet og digital kompetanse.  

Ift. lovverk, så er det viktig at studentene har kunnskap om relevant lovverk. Her nevnes spesielt.  
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tvangsbestemmelser. Andre lover som er viktig å ha kunnskap og ferdigheter i forhold til er  
avvergelsesplikt og meldeplikt/opplysningsplikt. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Kunnskap om traumebevisst omsorg og faktorer som påvirker sosial ulikhet i helse er områder som  
tjenestene vil ha behov for.  Det er veldig bra at tverrfaglig samhandling er lagt vekt på i  
retningslinjen, men det kunne gjerne vært fokus på kandidatens forståelse for fagprofesjonens  
forståelse for sitt bidrag i oppfølging av pasienter/brukere med store og sammensatte behov.   

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Relativt vide retningslinjer. Mye kan legges inn i de, og utdanningene har et selvstyre over hva de vil  
ta inn i utdanningene. Viktig at hovedpunktene er like på alle utdanningsinstitusjonene, slik at faglig  
kvalitet sikres, og studentene har lik forståelse av yrket, og lik kompetanse. Så kan det jo være  
positivt med en viss grad av selvstyre, så lenge det ikke går ut over forståelse og ferdigheter som alle 
bør inneha.   

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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 

• 96. Begrunn svaret 
o Vanskelig å si om det er for mye eller for lite. Viktig at kvaliteten på undervisningen er god, og at det  

sikres tilstrekkelig kompetanse for å utøve yrket.  
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Ja 
• 98. Begrunn svaret 

o Kommentarer til praksis  
Praksisperioden skal omfatte svangerskaps og barselomsorg og pediatrisk sykepleie, men ikke  
helsefremmende og forebyggende arbeid I helsestasjon og skolehelsetjeneste. Med tanke på de  
utfordringer barn- og ungdomsbefolkningen har i dag med overvekt, psykisk helse osv. så bør man en  
praksisperioden innom disse tjenestene for å få et helhetlig løp. (Barseltid strekker seg over 6 uker,  
men barns oppvekst og helse går ut over det)  
Kristiansand kommune har i tidligere høringer gitt innspill på forbedringsforslag knyttet til praksis,  
hvor tverrfaglige praksisperioder for studenter fra ulike utdanninger har vært fremmet for å få til  
bedre samhandling på tvers av profesjonene. Kandidatenes kunnskap og ferdigheter på tverrfaglig  
samhandling anses som viktig for å sikre helhetlig og koordinerte tjenester til personer med store og  
sammensatte behov. Tilbakemeldinger fra brukere er at de ulike helse- og sosialtjenestene oppleves  
som fragmenterte og lite koordinerte. Kompleksiteten og endringer i brukernes behov som følge av  
utvikling i demografi og ansvar og oppgavefordeling mellom kommunehelse- og  
spesialisthelsetjeneste vil stille større krav til samhandling og tverrfaglighet i tjenestene fremover.  
Det fremgår av forskrift at retningslinjene også kan stille krav til praksisdelen av utdanningene. Alle  
utdanninger som er sentrale i tverrfaglig samhandling for å sikre helhetlig og sammenhengende  
tjenester til brukerne/pasientene har spesielt vektlagt at kandidaten skal ha praksis i tverrfaglig  
samhandling foruten barnevernspedagog-, radiograf- og bioingeniørutdanning. En finner at  
barnevernspedagoger også møter sammensatte problemstillinger og derfor er en yrkesgruppe hvor  
erfaring med tverrfaglig samhandling bør inngå som krav til læringsutbytte for praksis. En ser ikke  
tilsvarende behov for radiograf- og bioingeniørutdanningene. Når det gjelder felles tverrfaglig praksis  
sammen med andre studenter fra andre profesjoner er det kun fysioterapeut og ergoterapi som har  
lagt dette inn som bør/skal krav i retningslinjen.  
Retningslinjen for sykepleierutdanningen stiller krav om veilederkompetanse tilsvarende 10  
studiepoeng på masternivå for veiledere på praksisstedet. Forslag om absolutte kompetansekrav til  
veiledere vil være utfordrende for praksistilbydere innenfor dagens strukturer og  
finansieringsordninger. I dag er tilgang på praksisplasser en flaskehals i forhold til kapasitet på  
utdanningene og må endres for å sikre tilgang på tilstrekkelig kapasitet i utdanningsforløpene som  
sikrer rekruttering av kompetanse til tjenestene.  
For å sikre bærekraft i ordningen anbefales det utvikling ny organiseringsmodeller og  
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finansieringsordninger for praksisveiledere.    
«I tråd med utviklingen av tjenestene, må det utvikles praksismodeller og veiledningsmodeller som  
sikrer god kvalitet og relevans i praksisstudiene, og samtidig gir sammenhengende og integrerte  
overganger mellom teori og praksis. Dette er utviklingsarbeid som strekker seg utover det daglige  
oppfølgings- og veiledningsansvaret i praksisstudiene, og som bør ivaretas av personer ved  
utdanningsinstitusjon og praksistilbyder i kombinasjonsstillinger/samarbeidsstillinger.»   
Et forslag er praksisveiledere som er ansatt på praksisstedene i egne stilinger. Praksisveiledere vil  
kunne bidra til gode løsningen for samhandling mellom utdanningssted og praksissted og  
tilrettelegge for målrettet, systematisk og kunnskapsbasert veil 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Det kan bli stor variasjon mellom utdanningsstedene hvis ikke praksis tallfestes.  

Alternativ B sikrer, til en viss grad, at praksisstudiene inkluderer døgnkontinuerlig oppfølging over en  
periode - to praksisperioder av minst syv ukers varighet. Det forutsettes da at praksis tilsvarer fulle  
uker i praksis.  

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Se felles høringsinnspill for alle retningslinjene under innspill til barnevernpedagog 

 
 
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, Det helsevitenskapelige fakultet 

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Samfunnets behov for helsetjenester viser blant annet nødvendigheten av et økt fokus på psykisk helse og rusproblematikk, 
samt at en økende andel eldre lever med komplekse og sammensatte sykdommer. Dette oppleves i liten grad å være synlig i 
utkastet. 
 
Det etterspørres et tydeligere fokus på helsetjenester i kommunen som får stadig større ansvar innen helsetjenesten. 
Retningslinjene er preget av et institusjonsperspektiv som i liten grad gjenspeiler krav til kompetanse i 
kommunehelsetjenesten. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Retningslinjene bør generelt ha et tydeligere gjennomgående fokus på pasienters og pårørendes behov for sykepleie. 
Demografiske endringer og nye behandlingsmetoder er medvirkende til at mange personer lever lenge med kroniske og 
komplekse sykdomstilstander. Dette krever høy generell sykepleiefaglig kompetanse. Retningslinjene synes ikke i tilstrekkelig 
grad å ta inn dette perspektivet. Begrepene sykepleie og omsorg er fraværende og krav til kompetanse innenfor disse 
områdene må presiseres og gis en tydelig plass i fremtidige retningslinjer. Det synes å være lite fokus på mestring av kronisk 
sykdom og funksjonsnedsettelse. Videre savnes synliggjøring av begreper som brukermedvirkning og medbestemmelse som 
viktige pasientrettigheter.  
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Sykepleiere trenger kunnskap om helsepedagogikk og veiledning knyttet til både pasienter og pårørende for å benytte sin 
samlede kompetanse til å hjelpe pasienten til lærings- og mestringsstrategier. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Slik retningslinjene fremstilles i utkastet oppleves utdanningsinstitusjonene å ha en større grad av autonomi i forhold til 
dagens rammeplan.  
 
Dersom det er ønskelig å sikre en nasjonal enhetlig utdanning med mulighet for mobilitet mellom institusjonene bør 
studiepoengfordelingen til en viss grad fastsettes, spesielt første studieår. I tillegg kan det være ønskelig å spesifisere antall 
sammenhengende uker i kliniske studier, samt antall studiepoeng. 
 
Videre hadde det vært ønskelig med føringer knyttet til vektlegging av de ulike kunnskapsområdene da omfanget i 
læringsutbyttene i stor grad varierer mellom kunnskapsområdene. Det synes heller ikke å være en enhetlig utforming av 
læringsutbytter da noen fremstår svært detaljerte, andre for generelle og noen for omfattende. Det stilles også spørsmål til 
begrepsbruken i en del av læringsutbyttebeskrivelsene. Dette synliggjøres i institusjonens utfyllende kommentarer under 
spørsmål 101. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Retningslinjene gjenspeiler i liten grad sykepleiens vitenskapsteoretiske ståsted, kunnskapsgrunnlag og verdigrunnlag. 

Sykepleie er nært knyttet sammen med medisinsk kunnskap der fokus er sykdomsbehandling og diagnostikk, men innebærer 
også lindring av lidelse, pleie, rehabilitering og generelt helsefremmende arbeid. Det sentrale i sykepleie er dermed forholdet 
mellom skjønnsbasert menneskekunnskap og anvendelse av vitenskapelig dokumentert kunnskap. 
 
Retningslinjene mangler et gjennomgående fokus på pasienters og pårørendes behov for sykepleie. Sykepleieren forholder seg 
til pasienten på en helhetlig måte og tar hensyn til pasientens og pårørendes erfaringer, betydningsfulle relasjoner og verdier.  
 
Fokus på etikk, verdier og relasjonell kompetanse må fremkomme tydeligere i retningslinjene da dette regnes som 
kjernekompetanse innen sykepleiefaget. Det etterspørres videre fokus på pedagogisk og juridisk kompetanse.  
 
Spesifikke kommentarer til manglende kompetanse er spilt inn i utfyllende kommentarer under spørsmål 101. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Omfanget av retningslinjene er overkommelig for en treårig bachelorutdanning, men det kan være nyttig å se kritisk på 
formulering, detaljering og organisering av kunnskapsområder og læringsutbytter. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Nei 

• 98. Begrunn svaret 
o Det oppleves i dag å være store forskjeller i organisering og innhold i utdanningene ved ulike institusjoner. Dette kan gi 

kvalitetsutfordringer og få betydning for sluttkompetanse som er grunnlag for offentlig autorisasjon. Dagens rammeplan 
ivaretar noen prinsipper om likhet som er viktig å videreføre i de nasjonale retningslinjene. Viser i denne forbindelse også til 
svar på spørsmål 92. 
 
Flere sentrale tema bør organiseres langsgående gjennom utdanningen. Deriblant bør sykepleie som fag og funksjon, 
sykepleiens grunnlagsverdier og etikk være gjennomgående tema i alle tre årene. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Det vil være fordelaktig å fastsette et minimumsomfang for antall uker sammenhengende praksisstudier. Fastsetting av et 

minimumsomfang av praksisstudier vil forplikte helsetjenesten til å undervise og veilede sykepleiestudenter i kliniske studier. 
 
Det ønskes studiepoengfastsetting knyttet til kliniske studier i utdanningen. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Universitetet i Stavanger ved Det helsevitenskapelige fakultet ønsker å komme med høringsinnspill både gjennom 

kommentarer til tekst og utforming av selve retningslinjene, i tillegg til svar på de spesifikke spørsmålene til høring på 
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retningslinjer for sykepleieutdanning. Da tegnbegrensing i Questback gjør at vi ikke kan legge inn hele høringsuttalelsen, 
sendes denne per e-post til postmottaket ved Kunnskapsdepartementet. 

 
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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

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

nevnt folkehelse i utkastet, men det fremkommer ikke vektleggingen av dette og hvordan dette skal gjennomføres. 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
o Brukerne har behov for økt kompetanse innen aktivitet/fysisk aktivitet, slik at de får en best mulig innsikt i de positive 

effektene som fysisk aktivitet har innen forebygging og behandling av en rekke sykdommer og lidelser. Det må være et godt 
samarbeid mellom de ulike helseprofesjonene for å oppnå samfunnet mål om en ennå bedre folkehelse. Leger og sykepleiere 
må være gode ambassadører for fysisk aktivitet, og må således ha god kunnskap om temaet, inkl. hvordan endre atferd.   
 
Det har dessverre vist seg at det er en lang vei å gå fra vitenskapelig dokumentasjon til aktivt bruk av fysisk aktivitet som 
behandlingsform i helsevesenet. En studie gjennomført i New Zealand viste at bare en av åtte pasienter som gikk til sin 
allmennlege fikk råd om fysisk aktivitet. Norstat gjennomførte i februar 2016 en spørreundersøkelse blant 1000 personer på 
oppdrag for Aktivitetsalliansen. 25 % av respondentene hadde snakket med fastlegen sin om fysisk aktivitet i 2015, og hos kun 
7 % av de spurte var det fastlegen som hadde tatt opp temaet om fysisk aktivitet under konsultasjonen, mens 18 % av 
pasientene selv tok dette opp. Studier har dessuten vist at allmennleger føler de ikke har nok kunnskap til å kunne gi 
pasientene eksakte råd om fysisk aktivitet.  
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Vi kjenner ikke til studier som viser sykepleiernes kompetanse innen fysisk aktivitet og helse, eller evne til atferdsendring. Men 
i et tverrfaglig team, hvor også sykepleiere inngår, så bør man sikre økt kompetanse innen fysisk aktivitet og helse. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

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

• 94. Sykepleierutdanningen: 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. 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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 

• 96. Begrunn svaret 
o Gjennomføring av teoretisk og praktisk opplæring ser ut til å være mulig innen tidsrammen. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Ja 

• 98. Begrunn svaret 
o Vi anser at det viktigste temaene er ivaretatt. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o For å sikre best mulig og relevant praksis, så mener vi at det må være en type sjekkliste, dvs. at det tallfestes antall uker 

sammenhengende praksis, jfr. alternativ B. 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
o • Retningslinjene vurderes til å være i tråd med tjenestenes fremtidige behov, med følgende kommentarer:  

 
Psykisk helse  
• På bakgrunn av at psykisk helse er et nasjonalt helsepolitisk satsingsområde og er et stort diagnosefelt innen både 
spesialist- og primærhelsetjenesten er dette området for lite vektlagt gjennom hele retningslinjen. De nyutdannedes 
kompetanse innen psykisk helse oppleves svak allerede i dag, og denne bør heves på lik linje med de andre store 
sykdomsgruppene. Det påvises i større og større grad sammenhenger mellom somatiske og psykiske lidelser/sykdommer.  
• I. HELSE OG SYKDOM – Kunnskap –  
o Pkt. 3 Har bred kunnskap om både somatiske og psykiske symptomer, sykdommer og sykdomsforløp. (tekst i kursiv 
legges til) 
o Pkt. 9 Kjenner til de vanligste psykiske lidelsene og psykisk helse endres til Har kunnskap om (…) 
• Psykisk helse løftes opp videre i retningslinjene slik at det framstår som likeverdig til somatiske symptomer, 
sykdommer og sykdomsforløp. 
 
Farmakologi 
• I. HELSE OG SYKDOM – Kunnskap –  
o Pkt. 11 Kjenner til farmakologi, er et for svakt kunnskapsnivå og foreslås endret til: Har kunnskap om generell 
farmakologi og legemidlers virkninger, bivirkninger og interaksjoner. (identisk med punkt om farmakologi i retningslinjer for 
vernepleierutdanningen, med tillegget interaksjoner) 
• Evt. har retningslinjene for farmakologi en formulering som kan lånes: Har kunnskap om generell farmakologi, 
inkludert legemidlenes dynamikk, kinetikk, interaksjoner og bivirkninger.  
 
Kommunikasjon 
• Kommunikasjon som ferdighet bør fremheves tydeligere gjennom hele retningslinjeforslaget, under flere kapitler 
enn II. ETIKK, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING  
• Det er ønskelig med ett nytt punkt som handler om å kommunisere med mennesker i sykdom og krise gjerne i 
relasjon kulturbakgrunn og hva det har å si for behovet for helsehjelp. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o • Retningslinjene vurderes til å være i tråd med brukernes fremtidige behov, med følgende kommentarer:  
 
Samer, urbefolkning og minoritetshelse 
• Tone ned fokuset på samer, da samer også inngår når man bruker uttrykk som urbefolkning, minoritetsbakgrunn, 
kultursensitivitet m.m. 
• IV. FAGLIG LEDELSE OG TJENESTEUTVIKLING - Kunnskap  
o Pkt. 6 Kjenner til samiske pasientrettigheter – foreslås slettet, da samme ordlyd ligger i et tidligere punkt i 
retningslinjene. (IV. ETIKK, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING – Kunnskap, pkt 3.)  
 
Utvikling og behov i ulike aldersgrupper 
• Barn og unges utvikling og behov er beskrevet med et for lavt kunnskapsnivå, og må likestilles med alle 
aldersgrupper. 
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• I. HELSE OG SYKDOM – Kunnskap –  
o Pkt. 6 (om barn og unge) og pkt. 8 (om eldre) foreslås slått sammen til et nytt punkt: Har kunnskap om menneskets 
utviklings- og aldringsprosess og aldersgruppenes særegne behov.  
 
Prioriteringer 
• Sykepleiernes kompetanse til å prioritere må løftes.  
• Sykepleiere står ovenfor prioriteringer på flere nivå, blant annet ovenfor pasienter, i ledelse, økonomisk og i et 
samfunnsperspektiv. Dette bør komme tydeligere fram. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. 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). 
Med større autonomi for skolene og mindre nasjonal standardisering er bekymringen stor for at forskjellen mellom 
utdanningene og kvaliteten på kandidatene blir større.  
Det en fordel om innholdet i retningslinjene vektes, slik at utdanningene gir de ulike emnene et omfang som er 
sammenlignbart. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Ernæring 

• Det savnes et punkt om ernæring. Sykepleiere behøver kunnskaper om basale ernæringsbehov, hvordan livsstil og 
kosthold kan påvirke helse, og ernæring og sykdom. Dette må presiseres i retningslinjene. 
 
Livslang læring 
• Det savnes et punkt om hvordan studentene lærer å fortsette å lære etter endt bachelorutdanning. Sykepleieyrket 
er ikke statisk og vi er avhengige av kandidater som er i stand til å utvikle sin kompetanse og fortsetter å tilegne seg kunnskap. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o • Omfanget av retningslinjene er ambisiøse innenfor rammene av en 3-årig bachelorutdanning, men de anses likevel 
som mulige å oppnå under visse forutsetninger. 
• En forutsetning er et godt og nært samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisarena, og at praksisfeltet 
rustes opp til å bidra til utdanningen av nye sykepleiere etter disse retningslinjene.  
• En annen forutsetning er at kommunenes plikt til undervisning og opplæring av studenter må lovfestes på lik linje 
som for spesialisthelsetjenesten.  
• Behovene til tjenestene vokser og vokser og kravene om å være spesialiserte generalister øker både i spesialist- og 
primærhelsetjenesten. Vi må sammen strekke oss for å få dette til. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Ja 

• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 

o • Inntil primærhelsetjenesten har tilstrekkelig kompetanse og struktur på plass (over hele landet) til å ta i mot, og 
behandle, de sykeste som ikke hører hjemme i spesialisthelsetjenesten så anser vi at det er nødvendig med en lang 
praksisperiode i medisinsk avdeling og en lang praksisperiode i kirurgisk avdeling, på sykehus.  
• Disse må være av minst 7 ukers varighet.  
• Det må inngås detaljerte samarbeidsavtaler som foreslått i retningslinjen 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o • Sykepleie legges til i overskriften i kunnskapsområde I., slik at ny overskrift blir I. HELSE, SYKDOM OG SYKEPLEIE 

• Hva sykepleie er defineres innledningsvis i retningslinjen. 
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• Videre kan ordet sykepleie med fordel brukes oftere i videre overskrifter og underpunkter.  
• Det er ønskelig at behovet for vurderings- og handlingskompetanse blir fremhevet gjennom hele retningslinjen 

 
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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
o Vi opplever at det er inkonsistens i forhold til begrepsbruk og nivåplassering. Blant annet er det er lagt opp til for lave 

forventninger rundt vesentlige områder;  
Studentene bør ikke kun kjenne til farmakologi, men ha kunnskap om 
Studentene bør ikke kun kjenne til de vanligste psykiske lidelsene og psykisk helse, men ha kunnskap om 
Studentene bør ikke kun ha innsikt forsvarlig legemiddelhåndtering, men ha kunnskap om  
Studentene bør ikke kun kjenne til sykepleie som fag, men ha bred kunnskap om 
Vi mener også at det bør stå at studentene ikke bare har innsikt i etiske retningslinjer, men at dette også utøves i klinisk 
praksis 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Dette må ses i sammenheng med forrige punkt. Områdene som er beskrevet er relevante, men læringsutbyttebegrepene bør 
legges på et høyere nivå. Det er også mangelfullt beskrevet rundt etikk og kommunikasjon 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Det er lagt opp til videre læringsutbyttebeskrivelser som gir stort rom for autonomi 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Som praksisinstitusjon opplever vi at det kan være utfordringer med studenter som ikke er egnet eller skikket til yrket. Det er 
nettopp i slike situasjoner at det er nyttig med læringsutbyttebeskrivelser om omfavner dette temaet 
Mangler beskrivelse av omsorgskompetanse som er grunnlag for all sykepleie. Savner fokus på studentenes evne til å vise 
omsorg og empati  
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Videre savner vi fokus på praktiske ferdigheter, at studentene integrerer teoretisk kunnskap i prosedyreutførelse og at de 
mester å utføre prosedyrer 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Ja 
• 98. Begrunn svaret 

o Oppbyggingen er logisk for å sikre helhet og sammenheng, men mange av læringsutbyttebeskrivelsene er for generelle og på 
for lavt nivå. Dessuten mangler det noe vesentlige punkter. Se tidligere svar 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Sammenhengende praksisstudier gir mulighet for refleksjon og praktisk trening over tid, noe som er gunstig for studentens 

læring. Er man kjent skaper dette trygghet og kontinuitet, som igjen vil være viktig for evnen til å lære 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Vi er positive til at veiledere skal ha veilederkompetanse tilsvarende 10 studiepoeng, men vi ser også at dette vil by på 
utfordringer: 
Ettersom det er høy turnover i enkelte faggrupper og at avdelinger tar imot mange studenter, vil det være et stort behov for å 
utdanne nye veiledere til enhver tid. Dette vil gi praktiske og økonomiske utfordringer som kan komplisere det å tilrettelegge 
for en slik utdanning. 
Å utdanne praksisveiledere vil være ressurskrevende og vil kunne gå på bekostning av annen faglig oppdatering 
Et studie tilsvarende 250 timer, vil være krevende å gjennomføre både for den enkelte ansatte og avdeling. Det stilles også 
spørsmål om hvordan studiet skal gjennomføres. Skal det legges til rette for at de 250 timene skal gjøres innenfor 
arbeidstiden? Hva kan arbeidsgiver eventuelt pålegge arbeidstakere av selvstudier?  
Å kreve veiledningskompetanse, vil kunne medføre at praksisstedene kan ta imot færre antall studenter enn i dag, fordi det 
ikke vil være nok veiledere med veiledningskompetanse. Dessuten vil praksisveiledere kunne være indisponert fra å veilede 
når de er under utdanning. Dette kan være utfordrende, hvis mange i avdelingen er indisponert på grunn av studier samtidig. 

 
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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Det mangler kunnskap om selvorganisert selvhjelp 
 
Kunnskap: 
Studentene har bred kunnskap om selvorganisert selvhjelp, teorier, problemstillinger, prosesser , verktøy og metoder 
ha bred erfaring om erfaringsbasert kunnskap knyttet opp mot forskning og utviklingsarbeid om selvorganisert selvhjelp 
 
Ferdigheter: 
Kan anvende faglig kunnskap om selvorganisert selvhjelp på praktiske og teoretiske problemstillinger, og gjøre rede for sine 
valg 
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generell kompetanse: 
Bevist holdning til erfaringskunnskap som en viktig helsebrønn i arbeidet mellom hjelper og bruker av ulike tjenester. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 

o For å sikre kvalitet i praksisen trengs det tid. Det er derfor hensiktsmessig å tallfeste praksisen 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 

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

• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 
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 
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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 Fagforening 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Norsk Resuscitasjonsråd (NRR), - Den Norske Legeforening 

• 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, 

Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
•  
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o For sykepleieutdanningen er det spesifisert under Kapittel I - Ferdigheter punkt 2 at studenten "Kan anvende ABCDE-
prinsippet, beherske HHLR og utøve livreddende førstehjelp". Vi mener dette punktet bør utdypes for å sikre enhetlig 
forståelse av hva dette er og hvordan opplæringen bør fokuseres / struktureres. 
Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) mener at alt helsepersonell som omgås pasienter må ha fått opplæring i HLR med bruk av 
hjertestarter, f.eks via NRR sitt HHLR-kurs. NRR er et fagråd under Den Norske Legeforening i medisinskfaglige spørsmål 
relatert til gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne. Utover tilknytningen til Legeforeningen er NRR en non-profit organisasjon 
som aktivt jobber med implementering av kunnskap og ferdigheter innen hjerte-lungeredning med bruk av hjertestarter til 
både legfolk og helsepersonell. NRR driver et utstrakt sertifiseringsarbeid via våre kurskonsept HHLR, DHLR og AHLR både i og 
utenfor helsetjenesten. NRR er representert i Norsk Førstehjelpsråd sitt styre. 
En del helsefagsutdanninger har så langt kun fokusert på basal HLR, dvs. brystkompresjoner og innblåsninger/ventilasjoner. 
Det er et uttalt mål i den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv» at flere starter HLR ved tvil om hjertestans samt at bruk 
av tilgjengelig hjertestarter økes. Tall fra Norsk Hjertestansregister for 2017 viser at hjertestarter i gjennomsnitt var tilkoblet 
hos 13% av de med hjertestans utenfor sykehus før ambulanse kom frem. En enkel måte å øke denne bruken på vil være å 
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innføre opplæring i alle helsefagsutdanninger. For å senke terskelen for å utføre HLR og bruke en hjertestarter er det viktig at 
helsepersonell har trent på dette på forhånd gjennom kurs med fokus på praktiske ferdigheter (f.eks NRR sitt HLR for 
Helsepersonell (HHLR) kurs eller DHLR kurs). 
I faktagrunnlaget for «Sammen redder vi liv» dugnaden er følgende vedtatte læringsmål for befolkning og akutthjelpere 
spesielt viktige for helsepersonell, som bør hensyntas i grunnopplæringen: 
- Førstehjelperen skal kunne gi fri luftvei med hakeløft 
- Førstehjelperen skal kunne legge en person i stabilt sideleie 
- Førstehjelperen skal kunne forsøke å fjerne fremmedlegeme i luftveiene hos våkne barn eller voksen som ikke klarer 
dette selv, med bruk av slag mellom skulderbladene og Heimlich manøver. 
- Førstehjelperen skal ved undersøkelse av bevisstløs pasient kunne gjenkjenne unormalt pustemønster etter luftvei 
er åpnet. 
- Førstehjelperen skal kunne gi basal hjerte-lungeredning 30:2 av god kvalitet under veiledning fra 113 i minst 10 
minutter. 
- Førstehjelperen skal kunne bruke en hjertestarter (AED) uten bistand fra 113. 
 
Disse læringsmålene er godt oppfylt i NRR sine HHLR kurs og DHLR kurs (begge 3-4 timers kurs). Det er også et bredt nettverk 
av NRR godkjente instruktører i helseforetakene og i grunnutdanningene som kan gjennomføre opplæring, og en del 
sykepleieutdanninger bruker allerede kurskonseptene aktivt.  
 
For læringmålene under «Ferdigheter» i Sykepleieutdanningen foreslår vi at gjeldende tekst 
«Kan anvende ABCDE-prinsippet, beherske HHLR og utøve livreddende førstehjelp»  
Erstattes med: 
«Kan utøve livreddende førstehjelp herunder kunne gi fri luftvei, utføre Heimlich manøver ved fremmedlegeme i luftveiene, 
legge i sideleie, gjenkjenne hjertestans, utøve basal hjerte-lungeredning og kunne bruke en hjertestarter (HHLR). Opplæringen 
bør gjennomføres på nivå med de kravene som er satt i HHLR kurset til Norsk Resuscitasjonsråd» 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Det britiske systemet National Early Warning Score (NEWS) er i ferd med å implementeres på de fleste norske sykehus 
(https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2). NEWS inneholder en strukturert 
ABCDE-vurdering med undersøkelse av vitalparameterne pulsfrekvens, blodtrykk, respirasjonsfrekvens, oksygenmetning / 
oksygenbehandling og temperatur. NEWS har et fastsatt opplegg for dokumentasjon og varsling av lege basert på score på de 
ulike parameterne. Opplæring i NEWS vurdering bør være en del av grunnutdanningen i alle helsefagsutdanninger. 
Prinsippene for undersøkelse og vurdering ved NEWS kan brukes i alle akuttsituasjoner, herunder prioritering og behandling 
ved masseskade. NEWS gir en basal vurdering av sykelighetsgrad hos ulike pasienter i akuttsituasjoner og bør være en del av 
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all akuttmedisinsk opplæring. Opplæringen bør sees i sammenheng med opplæring i livreddende førstehjelp som basal HLR og 
bruk av hjertestarter. 

 
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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
o Unge funksjonshemmede er svært positive til utkast til retningslinjer. Allikevel savner vi særskilt omtale av ungdomshelse og 

ungdom som egen gruppe i helsevesenet. 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: 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. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Fagforening 

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

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Tjenestene varsler en stadig mer kompleks klinisk hverdag. Kompleksiteten omhandler både pasientenes tilstand og behov, 
samtidig som tjenestene i seg selv er i rask utvikling. Begge disse forholdene stiller høye krav til sykepleiere. Behovet for at 
kandidaten kan håndtere komplekse pasienttilstander og sykdomsbilder er dekket i formålsbeskrivelsen til retningslinjene. Her 
nevnes også krav til kandidatens evne til å selvstendig og systematisk vurdere, prioritere og beslutte basert på kritiske 
vurderinger av sykepleie og behandling. Dette er bra. 
 
Tjenestene har behov for innovasjon som ledd i å forbedre tjenestene, og vi har derfor følgende forslag: Kunnskapsområde VI 
heter «Innovasjon, helseteknologi og digital kompetanse». NSF Student foreslår at «innovasjon» flyttes til kunnskapsområde 
IV så dette vil bli hetende «Faglig ledelse, tjenesteutvikling og innovasjon». Verdien av innovasjon i helsetjenesten 
representeres ikke først og fremst ved at den er ny, digital eller teknologisk, men ved at den bidrar til forbedring. Innovasjon 
er knyttet til utvikling av tjenestene og skal bidra til at en eksisterende rutine, prosess eller produkt blir utviklet, forandret eller 
tatt i bruk på en måte som forbedrer leveransen av helsetjenester. Derfor passer «innovasjon» bedre inn i kunnskapsområde 
IV, og ikke i område VI som foreslått i høringsutkastet. Deler av punkt 1 under «Kunnskap» og deler av punkt 1 og hele punkt 
3+4 under «Generell kompetanse» må flyttes som konsekvens av dette. 
 
Videre mener NSF Student at kunnskap om avvikshåndtering og avviksrapportering som ledd i kvalitetsutvikling av tjenestene 
har for liten plass i retningslinjene. Skal helsetjenesten lære av sine feil og hindre at uønskede hendelser og avvik skjer igjen 
må de pasientnære profesjonsutøverne besitte kunnskap om avviksrapportering og kvalitetsutvikling. Vi foreslår derfor å legge 
til følgende læringsutbytte under «Kunnskap» i kunnskapsområde V: «Har kunnskap om avvikshåndtering og 
avviksrapporteringens betydning for kvalitetsutvikling i helsetjenesten».   
 
Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) er blant de store satsningsområdene i helsetjenestens utvikling. Dette gjenspeiles i 
utkastet til retningslinjer ved å være foreslått som gjennomgående tema alle tre studieår, samt i punkt 1 under 
kunnskapsområde II «Etikk, kommunikasjon og samhandling». NSF Student mener at behovet for kunnskap om, men også 
ferdigheter i å utøve tverrprofesjonell samhandling som viktig i dagens og spesielt fremtidens helsetjeneste. Sykepleiere har 
en sentral rolle i å koordinere det tverrprofesjonelle arbeidet til pasienten og trenger dermed ferdigheter for å ivareta dette 
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ansvaret. NSF Student vil derfor foreslå å legge til følgende punkt under «Ferdigheter» i kunnskapsområde II: «Kan koordinere, 
samhandle i, og bidra til tverrprofesjonelt arbeid med relevante profesjoner». 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Variasjon og ulik leveranse av helsetjenester er urettferdig og rammer befolkningen systematisk. Kunnskap om betydningen av 
sosiale forhold for helse dekkes delvis av punkt 12 under «Kunnskaper» i kunnskapsområde I. Punktet bærer dog preg av 
oppramsing av konkrete utfordringer og angir ikke krav til kjennskap om mekanismene som gjør enkelte deler av befolkningen 
mer sårbare for slike utfordringer. NSF Student foreslår derfor at det legges til et punkt: «Kjenner til hvordan sosioøkonomisk 
status påvirker forutsetningene for god helse og øker sårbarheten for sykdom». 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Felles læringsutbytte for sykepleierutdanning er sikret gjennom den nye retningslinjen. Dette er viktig. Det er uklart hvor 
førende retningslinjen skal være for utdanningsinstitusjonene og hvilke konsekvenser det vil få for dem å ikke følge 
retningslinjen. Dette må avklares og NSF Student ønsker at retningslinjen forskriftsfestes for å forplikte 
utdanningsinstitusjonene. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Kunnskap om farmakologi og gode legemiddelhåndteringsferdigheter er avgjørende for pasientenes pasientsikkerhet og for 

riktig behandling. Feiltrinn her koster både samfunnet og enkeltindivider dyrt. Dette er lett å forebygge ved å sikre riktig nivå i 
utdanningen. NSF Student mener det taksonomiske nivået til punkt 12 under «Kunnskap» i kunnskapsområde I er for lavt. I 
dag heter dette «kjenner til farmakologi». NSF Student foreslår å endre denne til «Har kunnskap om farmakologi». Videre 
foreslår vi et nytt punkt under «Ferdigheter» i samme kunnskapsområde: «Kan anvende kunnskap om ansvarlig 
legemiddelhåndtering». 
 
Dagens rammeplan stiller krav til prøve i medikamentregningseksamen. Manglende forankring av liknende krav i det nye 
styringssystemet kan føre til stor variasjon og i verste fall nedprioritering av et område som er svært viktig at blir vurdert 
grundig blant kandidatene. NSF Student mener medikamentregningseksamen må innføres som en nasjonal eksamen etter 
liknende modell som nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi (arrangert av NOKUT). 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o NSF Student anser det som en viktig samfunnsoppgave å oppdatere styringsverktøyet for sykepleierutdanningen på en måte 
som også ivaretar fremtidige behov for helsetjenester. Det planlagte styringsnivået for nye retningslinjer legger opp til at 
skolene selv kan regulere hvor omfattende gjennomføringen blir. Det avhenger av hvordan undervisningen og 
læringsaktivitetene legges opp innenfor de ulike kunnskapsområdene. Mange av tilbakemeldingene fra studenter omhandler 
en opplevd ugunstig fordeling mellom de tradisjonelle sykepleiefagene og de naturvitenskapelige emnene. Dette henger trolig 
sammen med utviklingen innen sykepleie som fag og profesjon, samtidig som helsetjenesten preges av oppgaveglidning 
mellom profesjonene. Det stilles dermed høyere krav til sykepleierens kompetanse. I neste rekke krever dette en 
omprioritering innen utdanningsløpet for sykepleiere som vekter fagene i samsvar med den etterspurte kompetansen.  
 
En revidering av sykepleierutdanningen må ikke bare oppdatere utdanningsløpet ved å legge til emner og innhold som er 
relevant for faget, men også gjøre en kritisk vurdering av om noe innhold i utdanningen skal fjernes. Det er viktig for å gjøre 
det mulig å følge gradsstrukturen for høyere utdanning, og for å sikre at utdanningen er oppdatert med tanke på hvilke krav til 
kompetanse som stilles til dagens og fremtidens sykepleiere i helsetjenesten. 
 
Det er også avgjørende for kvaliteten på utdanningen å sikre gode læringsaktiviteter med variasjon og studentmedvirkning. 
Det er et bidrag som kan sikre gode forløp innen et 3-årig studieløp. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Nei 

• 98. Begrunn svaret 
o NSF Student støtter en helhetlig sykepleierutdanning der det er sammenheng mellom de ulike emnene i sykepleierstudiet. Det 

er sentralt at studentene opplever og skjønner hvordan studiets ulike emner bygger på hverandre og utvikler seg i 
kompleksitet gjennom studiet. Dette krever god organisatorisk og faglig samordning. Et likt første studieår uavhengig av 
utdanningssted, med hovedvekt på de naturvitenskapelige fagene og grunnleggende sykepleie vil bidra sterkt til å sikre en 
enhetlig utdanning. Noe som i neste rekke bidrar til lik sluttkompetanse etter endt utdanning. Vi støtter intensjonen med 
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mulighet for studentmobilitet. Å bytte utdanningsinstitusjon er i dag en byråkratisk og lite smidig øvelse. Likhet i utdanningen 
uavhengig av studiested vil gjøre det lettere for studenter å bytte studiested, og vil bidra til mindre frafall blant 
studentgruppen som ønsker dette. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Læringsutbyttebeskrivelsenes omfang tilsier at studentene vil trenge fordypning over tid for å kunne tilegne seg forventet 

læringsutbytte. Tid er ikke lik kvalitet, men tid er en av flere forutsetninger for læring. Vi frykter mangel på krav til tidfesting av 
enkelte praksisperioder vil føre til korte praksisperioder med sviktende læring som resultat. Praksisperiodens rammer må 
tilrettelegge for tid til justering av atferd dersom studenter ikke følger forventet læringsprogresjon i praksis. Dette kan skje 
som følge av forhold som er utenfor studentenes kontroll, for eksempel dårlig kvalitet på veiledningen eller manglende 
oppfølging fra lærer underveis i praksis. Manglende krav til praksislengde kan i ytterste konsekvens bety korte praksisperioder 
bestående av kun få uker, noe som gjør studentene sårbare dersom det skulle oppstå hendelige uhell som misforståelser, 
dårlig personkjemi, etc. Dette er problemer vi kjenner til i dag, og som i mange tilfeller ligger til grunn for usaklige vedtak om 
ikke-bestått praksis for sykepleierstudenter. Kortere praksisperioder kan på denne måten være en trussel mot rettferdig 
vurdering av studentenes læring i praksis.  
 
Krav om praksislengde er i så måte et bidrag for å gi studentene mulighet til å oppnå læringsutbyttet som er satt for praksisen, 
på samme tid som det anerkjennes at studenter er forskjellige og kanskje trenger ulik tilnærming til hvordan de skal oppnå 
læringsutbyttet. Praksisveileder vil også få en lettere oppgave i å vurdere studentenes læringsutbytte når vedkommende kan 
observere og veilede studenten over tid.  
 
Simulering og case-trening kan være gode læringsaktiviteter, som supplement til praksisperiodene. Det bør likevel ikke avkorte 
praksisperiodene eller innvirke på praksisperiodenes lengde. 
 
Presset mot utdanningsinstitusjonene for å utdanne sykepleiere kan forventes å bli større i fremtiden. Behov for flere 
sykepleiere, med tilhørende økt antall studieplasser, kan føre til at utdanningsinstitusjonene i fremtiden vil ta snarveier for å 
kunne innfri minstekravene i de nasjonale retningslinjene. Et ønske om å hurtig utdanne mange sykepleiere kan ikke gå på 
akkord med kvaliteten og den kompetansen det er nødvendig at nyutdannede sykepleiere besitter. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Dagens forskrift til rammeplan for sykepleierutdanning stiller krav til varsling til studenter som står i fare for å ikke bestå sin 

praksisperiode. Retningslinjen skal ikke berøre vurdering og vurderingsformer. Likevel ønsker NSF Student å understreke at 
ved bortfall av krav til varsling vil studentene bli mer sårbare i gjennomføring av sin praksis. Slikt bortfall vil øke sjansen for 
noe som allerede i dag er et stort problem: varsel om ikke-bestått praksis rett før praksisperiodens slutt. Dette påvirker 
gjennomføringen og går utover studentene, utdanningsinstitusjonene og i neste rekke samfunnets tilgang på sykepleiere. NSF 
Student beklager at studentenes rettigheter vil bli redusert ved overgang til nytt styringssystem dersom ikke krav til 
studentenes vurdering i praksis blir videreført i annen form. 
 
NSF Student ønsker å gratulere forslaget om krav til formell veilederkompetanse på mastergradsnivå tilsvarende minst ti 
studiepoeng for praksisveileder med hovedansvar for veiledning av studenter. Forslaget anerkjenner at praksisperioder også 
er høyere utdanning, og at akademiske og pedagogiske krav til undervisningspersonell gjelder også her. Kravet til 
kvalifikasjoner hos de som veileder studenter i praksis bør ligge høyere enn nivået på graden studentene avlegger. Derfor er 
det viktig at veilederkompetansen legges på masternivå. NSF Student ønsker å understreke viktigheten av at forslaget 
beholdes og at de med faktisk studentnært veilederansvar tilegner seg denne kompetansen, enten som egen utdanning eller 
som ledd i en masterutdanning i sykepleie. NSF Student mener det også bør stilles krav om at praksisveileder har en stilling på 
minimum 80 prosent i perioden den ansatte skal veilede student, samt minimum seks måneders erfaring fra 
praksisavdelingen. Dette, sammen med god innsikt i gjeldende læringsutbytte for aktuelle praksisperiode er elementært for å 
kvalitetssikre praksisstudier.  
 
NSF Student vil videre gratulere forslaget om at førstehjelp skal inngå som gjennomgående tema i utdanningen. 
Helsepersonell-loven forplikter sykepleiere til å yte helsehjelp når det antas nødvendig. For å utøve denne lovpålagte plikten 
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fra første dag som autorisert sykepleier, er det nødvendig med mengdetrening gjennom studiet. NSF Student ønsker derfor å 
foreslå et krav om gjennomføring av kurs i livreddende førstehjelp hvert studieår i grunnutdanningen. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Statlig etat 

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

• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
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. For sykepleierutdanningen vil riktig nivå sannsynligvis 
være Kvalifisert nivå, og som det allerede står; HHLR. Livreddende førstehjelp mener vi er for lite konkret. Yrkesgrupper med 
et spesielt ansvar for barn bør også ha som minimum tilsvarende Norsk Grunnkurs Førstehjelp for deg som har omsorg for 
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barn (NGFB), dette gjelder absolutt sykepleierutdanningen. Vi mener også at kompetansemålene om denne tematikken bør 
tilstrebes å ha lik ordlyd på tvers av retningslinjene. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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 

• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Ønsker veiledningskompetanse integrert i studiet. 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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 

• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Ja 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 

o Viktig at det presiseres et minimum av nødvendig praksis under utdanningen. 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
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Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Skedsmo 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 Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Skedsmo vurderer at retningslinjene for sykepleierutdanningen ikke gjenspeiler eller svarer ut kommunehelsetjenestens 
utfordringer med å rekruttere sykepleiefaglig personell. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Skedsmo savner et sterkere fokus på kompetanse som er nødvendig i primærhelsetjenesten, eks fokus på tverrfaglig arbeid og 
samhandling på tvers av utdanning og tjenester.  Vi savner også et sterkere fokus på brukerinvolvering i utøvelse og 
utarbeiding av behandlingsplaner som støtter opp om brukers motivasjon og mestring i hverdagen.  Bør ha større fokus på 
anvendelse av (velferds-) teknologi som en del av tjenestetilbudet. Retningslinjen er for lite spesifikk mtp geriatri og 
gerontologi, multisyke eldre, polyfarmasi, alderspsykiatri, lindrende behandling og omsorg ved livets slutt osv (sett i lys av 
demografisk utvikling). 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Skedsmo vurderer at det er behov for noe større grad av standardisering som sikrer lik kvalitet på ferdig utdannet personell. 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Skedsmo savner et sterkere fokus på kompetanse som er nødvendig i primærhelsetjenesten, eks fokus på tverrfaglig arbeid og 
samhandling på tvers av utdanning og tjenester.  Vi savner også et sterkere fokus på brukerinvolvering i utøvelse og 
utarbeiding av behandlingsplaner som støtter opp om brukers motivasjon og mestring i hverdagen.  Bør ha større fokus på 
anvendelse av (velferds-) teknologi som en del av tjenestetilbudet. Retningslinjen er for lite spesifikk mtp geriatri og 
gerontologi, multisyke eldre, polyfarmasi, alderspsykiatri, lindrende behandling og omsorg ved livets slutt osv (sett i lys av 
demografisk utvikling). 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 

o Ikke alltid mulig å legge til rette for døgnkontinuerlig praksis. 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Skedsmo foreslår at helse- og sosialfagene samordner undervisningen i fellesemner.  Mange av helse- og sosialfagene deler 
felles undervisningstema og det savnes at studiene legger mer til rette for tverrfaglig samarbeid. Noe basisundervisning (f eks 
anatomi, fysiologi, etikk etc) kan også med fordel legges til 1. studieår.  Skedsmo ønsker og inkluderes i 
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utdanningsinstitusjonenes planlegging og gjennomføring av profesjonsstudier.  Det savnes et større fokus på anvendelse av 
(velferds-) teknologi som en del av tjenestetilbudet, dokumentasjonspraksis. lovgiving, utarbeidelse og bruk av tiltaksplaner. 

 
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 

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Vi vet at sykepleiere også i framtiden vil være en viktig gruppe, og vi ser for oss at det vil bli stilt enda større krav til at 
sykepleierne skal, på selvstendig grunnlag kunne utføre systematisk vurdering og iverksette tiltak i henhold til dette. Som vi 
ser i andre land i Europa, vil sykepleier etterhvert kunne bli pålagt å overta både førstelinje undersøkelse av pasient, og også 
iverksetting av behandling og medisinering knyttet til enkelte lidelser og sykdommer. I tillegg vil framtidig sykepleiemangel 
øke behovet for kunnskap og ferdigheter knyttet til helsefaglig ledelse og koordinering. Forslaget til retningslinjer for 
sykepleierutdanning synes ikke å ha tatt høyde for at kravene til framtidens sykepleiere vil øke. Lista for kunnskapsnivå synes 
kraftig redusert i et dokument som hvor begrepet «kjenne til» anvendes gjennomgående – også overfor kunnskaps- og 
ferdighetsområder vi vet sykepleiere har behov for ikke bare å kjenne til – men faktisk må kunne noe om – skal 
pasientsikkerhet og framtidige utfordringer med stadig mere selvstendig ansvar kunne møtes på forsvarlig vis.  
 
Generelt er oppfatningen at retningslinjen gir lite rom for sykepleiefagets særegenhet i møte med samfunnets behov. 
Sykepleiens ulike funksjonsområder kommer ikke tydelig nok framm og noen steder der dette nevnes, graderes 
kunnskapskravet for lavt. Flere av læringsutbyttebeskrivelsene er for lite spesifikk på krav til kandidatens kunnskap, og for 
mange av LUBene er på for lavt kunnskapsnivå. Unngå å benytte begrepet "Kjenne til" i sentrale deler av kunnskapsområdene, 
f.eks. innenfor farmakologi. Mange av LUBene oppfattes som lukket og gir i liten grad anledning til tilpasning og imøtekomme 
endringer i tjenestens kompetansebehov uten å måtte gjøre endringer i LUBene. 
 
Det er bra at urbefolkningsrettigheter (samiske rettigheter) behandles selvstendig og kommer tydelig fram. Dette er i tråd 
med tjenestens framtidige kompetansebehov. Foreslår likevel at begrep som "samiske pasientrettigheter" omformuleres til 
"den samiske befoknings rettigheter i helsevesenet" slik at det ikke skapes nye begreper innenfor pasientrettigheter som jo 
angår alle pasienter. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Det stilles lite konkrete krav til kunnskap og kompetanse i tillegg til at LUBene er på et for lavt nivå. Vi frykter at dette kan føre 
til at  både handlingsbreredskap og handlingskompetansen slik sett blir redusert. Flere kronisk syke per sykepleier vil gjøre at 
sykepleierne i større grad enn i dag måtte jobbe selvstendig, uten alltid å ha kolleger eller representanter fra andre 
helsefaggrupper på samme nivå å rådføre seg med. Kompetanse og handlingsberedskap må være solid hos alle sykepleiere. Vi 
frykter at retningslinjen slik den framstår i dag skal svekke den kompetansen brukerne blir møtt med. 
 
Med tanke på samiske pasienters behov og rettigheter i helsetjenesten er konkretiseringene i den nye retningslinjen ønsket 
velkommen, og mer i tråd med øvrig lovgivning og nasjonale føringer enn tidligere. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Hvilke utslag den svært generelle tilnærmingen vil gi for utstedelse av autorisasjon er en reell og sterk bekymring. Det er ikke 
lengre tydelig hvilken kunnskap og kompetanse en autorisasjon skal gjenspeile, særlig med bakgrunn at fordelingen av 
studiepoeng mellom de ulike fagområdene fjernes. Det er ikke heldig dersom regelverk som omhandler utstedelse av 
autorisasjon er det som skal regulere utdanningens sammensetning ved siden av en nasjonal retningslinje. Risikerer vi å 
oppleve at det utdannes sykepleiere i framtiden som ikke vil få autorisasjon på grunn av at retningslinjen blir for generell og 
for vag? 
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Vi har på den ene siden krav om å bestrebe mulighet for økt studentmobilitet, på den andre siden fjernes studiepoeng fra 
fagområdene i tidligere rammeplan for sykepleierutdanning. Det er store forskjeller  i dagens sykepleierutdanning og vi er 
bekymret for hvordan dette vil se ut etter noen år etter forslaget som nå foreligger. Vi er videre også bekymret for en 
framtidig redusert kvalitet i utdanningen når vektlegging av de ulike fagområdene skal bli en individuell vurdering for den 
enkelte utdanningsinstitusjon. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Sykepleierens kjernekompetanse, og våre grunnverdier synes svært vanskelig å få øye på i dokumentet vi nå er forelagt. 

Dokumentet er utformet i særdeles generelle ordelag, og kunne i prinsippet vel så gjerne vært et dokument for vernepleiere, 
fysioterapeuter, leger eller hvem som helst andre som jobber pasientrettet.  
 
Sykepleieren har i tillegg til å være samarbeidspartner med mange andre helsefaglig ansatte, et selvstendig ansvars og 
virkeområde. Dette må komme tydelig fram i et dokument som er ment å legge føringer for utdanning av denne profesjonen i 
årene framover. Forslaget som nå foreligger ivaretar ikke dette. I tillegg er sykepleiers ansvar for å organisere og lede 
sykepleiefaglig arbeid i alle deler av tjenesten uklar. Som tidligere nevnt vil dette være en rolle som vil bli stadig viktigere som 
ledd i en forventet økende mangel på sykepleiere i framtiden.  
 
Tilbakemeldinger på dokumentet har vært gitt fra deltakere i workshop i regi av nasjonalt fagorgan for sykepleieutdanning 
(tidligere Profesjonsrådet) allerede før jul. Det samme ble gjort i høringskonferanse i NSFs regi i april, men de relativt klare og 
tydelige meldingene fra et, på flere områder samlet utdanningsorgan er ikke tatt i betraktning i det framlagte dokumentet. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Det er viktig at læringsutbyttebeskrivelsene står i forhold til studiets lengde på 3 år, og innenfor omfanget av en bachelorgrad. 
Retningslinjene med sitt innhold er kanskje for omfattende slik de nå er beskrevet. Helsevesenet er komplekst og sammensatt 
og det er en forventning om at nyutdannede sykepleiere skal gå rett inn i jobb som sykepleier og fungere fra dag en. Ideelt 
sett burde sykepleierutdanningen som generisk utdanning med ca halve studiet i praksis, vært utvidet med minimum ½ år for 
å kunne møte krav til praksisomfang samtidig som studentene skal ha et betydelig kunnskapsgrunnlag de skal ha ved endt 
bachelorstudium. Mange land det er naturlig å sammenlikne oss med har 3,5-4 års løp for sykepleierutdanning. Vi foreslår at 
det jobbes frem et opplæringsprogram/ traineeprogram. Etter endt utdanning bør nyutdannede sykepleiere tilbys et 
systematisk opplæringsprogram og at de får en veiledning/mentorordning som svar på krav om, og behov for omfattende og 
varierte praksisstudier før endelig autorisasjon kan gis. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Nei 

• 98. Begrunn svaret 
o Vi vil uten tvil sitte igjen med noen utdanninger med stor vekt på sykepleieteori og etikk, mens andre vil velge å ha hovedvekt 

på naturvitenskapelige emner. Forskjellene på sykepleierne fra ulike utdanningsinstitusjoner i landet vil bli betydelig større 
enn vi ser i dag. Studentmobilitet vil bli svært vanskelig eller umulig med utgangspunkt i retningslinjen. Våre kjerneverdier 
knyttet til omsorg og kunnskapsbase basert på pasientens grunnleggende behov vil stå i fare for å bli gradvis utvisket.  Slik 
dokumentet framstår i dag, står vi i fare for å utslette eksisterende sammenheng og helhet i sykepleiefaget. 
 
I stedet for overordnede LUB’er som vil bidra til å gi en indikasjon på behov for kunnskap og ferdigheter hos sykepleieren, er 
LUB’ene som nå foreligger bestående av beskrivelser i et sammensurium av ulike kunnskapsnivå, med «kjenner til» som en 
gjenganger. Dette er en nivåangivelse som i stor grad må ryddes bort. Bred kunnskap gir indikasjon på at man vet noe om 
mye, til forskjell fra dybdekunnskap, hvor man vet mye om noe. Generelt sett imøteser vi en en bedre angivelse for kunnskaps 
– og ferdighetsnivå. Noen LUB’er er veldig presise, mens mange blir veldig overordnede. Det må balanseres på en mye bedre 
måte.  
 
Vi foreslår følgende langsgående/gjennomgående tema for å sikre sammenheng. 
- Sykepleiens fag og funksjon  
- Etikk, kommunikasjon og samhandling 
- Pasientsikkerhet 
- Kunnskapsbasert praksis og TPS (tverrprofesjonell samarbeidslæring). 
- Praksis bør være et gjennomgående temaene. (Tabell side 8, kolonne 4)  
-  Hva skal inn på 2.året i tabellen side 8? Tabellen er ufullstendig. 
- Ønsker å få inn patologi, sykdomslære, farmakologi og mikrobiologi. Og ‘klinisk sykepleie i teoristudier og i 
praksisstudier’.  
- Fokuset på sykepleiernes vurderingskompetanse må løftes og tydeliggjøres, særlig med tanke på stadig økende 
kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
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- Digital kompetanse og teknologiforståelse er en tverrfaglig kompetanse som må inngå som langsgående tema i 
utdanningen. 
- Sykepleierens ansvar knyttet til farmakologi og medikamenthåndtering 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o Vet ikke 

• 100. Begrunn svaret 
o Det er ikke konsensus i fagmiljøet på alternativene 1 og 2 om praksisstudiene må være på minst to praksisperioder av en 

varighet på 7 uker eller mer, og inkludere døgnkontinuerlig oppfølging av pasienter. Ettersom praksisukene ikke er spesifikt 
benevnet med hvilke fagområder de skal omfatte i de 7 ukene, er det heller ikke slik at dette vil tilstedbe likhet eller "sikre" 
utdanningene at det tilbys praksisplasser i spesielle deler av tjenesten på de ulike nivåene.  Vi etterlyser kunnskapsgrunnlaget 
for å velge 7 uker som et minimum.  
 
Praksisstudier er svært sentrale for å møte brukeres og pasienters framtidige behov. Praksisstudiene i sykepleierutdanningen 
bør forskriftsfestes. Praksisstudiene er et viktig for å oppnå klinisk kompetanse og utgjør 50 % av sykepleierutdanningen. 
Lovfesting og finansiering av praksisstudiene vil bidra til økt kvalitet gjennom å stille krav om kunnskapsbaserte tjenester, 
relevans og kapasitet på praksisstedene/i praksisstudiene. Om retningslinjene ikke skal si noe om vurderingsformer, må det i 
avtalen stå hvordan veiledning og vurdering skal foregå. Praksisstudiene utgjør halvparten av studiet og skal sikre den klinisk 
kompetanse. Den kompetansen må kvalitetssikres gjennom relevante vurderingsformer.  
 
Vi har konkrete forslag til utarbeidelse av praksisstudier: 
 
- Studier i praksis skal sikre kvalitet og kontinuitet i studentenes læring og må fokusere på et helhetlige og 
kontinuerlige pasientforløp der fokus er sykepleie til pasienten.  
- Det tydelige skillet mellom kommune og spesialisthelsetjenesten må bygges ned. Sykepleie i 
kommunehelsetjenesten må synliggjøres tydeligere for å fremme intensjonene i samhandlingsreformen. 
- I retningslinjene er det viktig at begge parters ansvar tydeliggjøres, eller så bør ingen nevnes. 
- I retningslinjene bør ikke samarbeidspartenes roller detaljeres, men vi støtter en mal for nasjonal samarbeidsavtale. 
- Teksten i retningslinjene må tydeliggjøre begge samarbeidspartenes ansvar.  
- Setningen: Praksisstudier må inkludere erfaring fra forebyggende og helsefremmende arbeid inkl. barn og unge. 
Hvorfor er dette fremhevet i friteksten som et eget læringsmål?  Dersom disse områdene skal være med bør det flyttes til 
punktet som beskriver hva praksisstudiene skal omfatte. I formålet med sykepleierutdanningen står det allerede at sykepleie 
er å fremme helse, forebygge og behandle sykdom og lidelse og sikre en verdig død i menneskets alle livsfaser.  
 
- Praksis i «Svangerskaps- og barselomsorg og pediatrisk sykepleie» lar seg vanskelig gjennomføre. BA utdanner 
sykepleiere som stort sett ikke utøver yrkesvirksomhet i svangerskaps- og barselomsorg eller i helsesøstertjenesten. 
Praksisstudier knyttet til disse feltene bør derfor ikke være obligatoriske. Det er heller ikke mulig for samtlige studenter å 
gjennomføre praksisstudier i de nevnte praksisfeltene da det ikke er tilstrekkelig med praksisplasser. Vi foreslår at det skrives 
som i dagens «Rammeplan for sykepleieutdanning fra 2008»: “Praksisstudier kan inkludere erfaringer fra helsefremmende og 
forebygge sykepleie, svangerskaps- og barselomsorg og pediatri”? 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Vi mener at den måten kunnskapsområdene er formulert på ikke i tilstrekkelig grad reflekterer sykepleiefaget. De er for 

generelle. Det viktigste er at sykepleie som begrep kommer tydelig inn i kunnskapsområdene.  
Sykepleie som profesjon bør komme først. Sykepleie bør beskrives i eget kunnskapsområde  
I: Sykepleie; fag, tradisjon og profesjon  
 
II: Helse, sykdom og mestring.  
Mange pasienter må leve med sykdom og redusert funksjonsnivå i perioder av livet, noen resten av livet. Å mestre livet med 
sykdom og funksjonsnedsettelse er viktig for å kunne oppleve selvstendighet, delta sosialt og i samfunnet forøvrig. Vi mener 
derfor at mestringsperspektivet må inn og foreslår at det kan inngå i helse og sykdom.  
 
IV: Faglig ledelse, innovasjon og tjenesteutvikling. 
Innovasjon er mere enn teknologi og digitalisering. Det er flere utviklingstrekk som påvirker helsetjenesten og som skaper 
behov for innovasjon i sykepleietjenesten. Innovasjon skal bidra til bedre løsninger, å gjennomføre noe nytt med sikte på 
kvalitet og økonomisk verdiskaping, og gjennomføre det nye i praksis. Det er et stort behov nye løsninger i både de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene, i samhandlingen mellom tjenestenivåene og i spesialisthelsetjenesten. Det dreier 
seg om utvikling av sykepleietjenesten, i tråd med befolkningens krav om kvalitet i tjenesten. Kultur for innovasjon og 
tjenesteutvikling er et ledelsesansvar. Foreslår derfor inn her. 
VII: Teknologi, e-helse og digital kompetanse 
Vi foreslår å bruke begrepet da det rommer mer. E-helse og teknologi er en viktig del av fremtidens helse- og omsorgstjeneste, 
og vil bidra til å løse mange av morgendagens utfordringer i helsetjenesten. Helsetjenester leveres på nye måter, og 
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pasientenes og sykepleiernes roller vil endre seg i takt med utviklingen. Sykepleiere må ha tilgang til nødvendig 
helseinformasjon, beslutningsstøtte, kunnskapskilder og gode teknologiske løsninger for å kunne utøve trygge og gode 
tjenester. 
Kompetanse i e-helse innebærer at helsepersonellet må ha kunnskap om grunnleggende IKT, elektronisk pasientjournal (EPJ), 
myndighetskrav som regulerer både dokumentasjon og forvaltning av helseopplysninger, telehelse, velferdsteknologi og 
helseteknologi, personvern og informasjonssikkerhet. Det forutsetter at sykepleierutdanningen har et økt fokus på teknologi 
og e-helse. Teknologi og e-helse må integreres i sykepleierutdanningen i større grad slik at sluttkompetansen harmonerer med 
helse- og omsorgstjenestens behov.  
 
Teknologi, e-helse og digital bør ikke defineres som egne fag i utdanningen, men som en tverrfaglig kompetanse som må inngå 
som langsgående tema gjennom hele utdanningen. Sykepleiere med teknologiforståelse vil bidra til bedre 
teknologiferdigheter, innovasjon, utvikling, og forskning. 
 
Kunnskapsområder bør inndeles i emner: 
Vi mener at hvert kunnskapsområde må inndeles i emner, slik at det blir lettere å følge LUBène.  
De ulike kunnskapsområdene bør vektes med studiepoeng. Dette for at de ulike utdanningene studieplanene innen sykepleie 
vektlegger de ulike kunnskapsområde sånn nogen lunde likt. Dersom det ikke gjøres kan et kunnskapsområde vektes med 
eksempelvis 10 studiepoeng ved en utdanning og til 40 stp. ved en annen. Det vil føre til større ulikheter i fremtidens 
studieplaner enn dagens studieplaner. Dette mener vi er veldig uheldig. 

 
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 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Den er på mange måter i tråd med fremtidig kompetansebehov, men den er veldig vid og veldig omfattende. Med så mange 
tema, emner og områder kandidatene skal ha kunnskap pm, så må utdanningen gjøres lenger, eks 4-årig. Hvis ikke må 
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retningslinjene være mer spesifikke på hva som faktisk skal gjennomgås i en grunnutdanning og heller ta bort noen som 
kanskje hører til i en spesialisering. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Retningslinjene er i tråd med det en tenker er behov for å fremtiden, men med så mange tema og så mange områder er det en 
viss fare for at det vil bli for lite og generelt på hvert område og slikt sett ikke gi det brukerne trenger av kompetanse. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Det er oppramsing av innhold, men ingen krav/mal til hvordan det skal gjennomføres. Det er behov for nasjonal 
standardisering av organisering og gjennomføring av studiene. Nå er det for stort rom for lokale tilpasninger. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Velferdsteknologi, nye måter å jobbe på. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Det er svært mye som skal gjennomgås. 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 

o Det er vanskelig å svare på dette spørsmålet. Det avhenger av hvordan universitetene velger å organisere studiene. 
Rammeplanen dekker det som skal være sykepleierens kunnskapsområder. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Siste alternativ er det eneste riktige og det er et svært viktig punkt. Det er nødvendig å tallfeste antall uker i praksis. 

Praksisdelen av utdanningen er viktig. Det må være tallfestet hvor lang praksisen skal være, den må være sammenhengende 
og det må klargjøres hva den skal inneholde. 

• 101. Sykepleierutdanningen: 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 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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 96. Begrunn svaret 
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• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Punktet om studiepoeng for kontaktsykepleier/veileder er uklart og det er ikke beskrevet godt nok for hvem og hvor mange 
dette gjelder. 
 
Praksis skal være skulder til skulder- orientert, slik at en lærer gode holdninger, oppøving av det kliniske blikk og kunne 
omsette teori til praksis. Kommunen er uenig i krav om at en må ha egne studiepoeng for å lære fra seg denne kunnskapen. 
 
Kravet om 10 studiepoeng innen veiledning for kontaktsykepleier er ikke ønskelig. Veiledningskompetanse er en integrert del 
av grunnutdanningen. Videreutdanning i veiledning må ikke være et absolutt krav for å kunne ha student i praksis. Det vil 
kunne medføre et redusert tilbud i praksisplasser fordi få veiledere har denne formalkompetansen. 
 
Retningslinjen gir detaljert føring for praksisstudiet. Det kan bli kostnadsdrivende for både praksisfeltet og 
utdanningsinstitusjonene. 

 
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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
o Retningslinja ser ut til å kunne bli ei god ramme for utdanninga, og intensjonen med arbeidet vert støtta av HVL.  HVL trur og 

at retningslinja kan bli meir framsynt enn dagens rammeplan, når utkastet er omarbeida. Slik utkastet framstår i dag vil det 
vere behov for ein omfattande revisjon for å sikre at retningslinja er i tråd med det framtidige behovet i tenesta. Vi trur at ei 
revidert retningslinje vil kunne vere med å forme utdanningsprogrammet på ein slik måte at profesjonsutøvarar som vert 
utdanna stettar tenestene sine behov i framtida. Før ein kjem så langt ser HVL eit behov for å kome med innspel til endringar i 
retningslinja som vil kunne gjere utdanninga betre. Det overordna spørsmålet er vanskeleg å svare på utan at ein ser på 
detaljane i retningslinja, dermed vil høyringssvaret vere prega av både overordna kommentarar og meir detaljerte 
kommentarar som går direkte på læringsutbyttebeskrivelsane (LUB) i utkastet. 
 
HVL meiner det er viktig at skikkaheit er nemnt særskilt i retningslinja, og det vert peika på eit behov for at danningsaspektet 
må tydlegare inn i sjukepleiarutdanninga i framtida. Dette må vise att i retningslinja og vil ha konsekvensar for om 
kandidatane har den ønska kompetansen etter endt utdanning. 
 
Retningslinja gjev eit uklart inntrykk av kva profesjon det handlar om og bør difor tydelegare vise kva som skal vere 
sjukepleiaren sitt bidrag inn i tenesta, sjølv om HVL meiner å sjå at sjukepleiaren sitt samfunnsansvar kjem tydlegare fram i 
utkastet enn i dagens rammeplan. Det krev ei klargjering av kva ein forstår som sjukepleiaren sin særeigne funksjon og 
kjernekompetanse. Sjukepleiaren har som sin særeigne funksjon å pleie menneske. Pleie må forståast i vid forstand. Det er 
ingen andre profesjonar som tek seg av pleie utanom dei som sjukepleiaren har delegert disse oppgåvene til. Ivaretaking av 
grunnleggjande behov er difor sentralt. Til dømes kan ei slik synleggjering av sjukepleiefaget gjerast ved å rangere rekkefølge 
på kunnskapsområde I Helse og sjukdom, slik at sjukepleie kjem først (setje LUB 2, 4, 5 og 6 før 1 og 3. Samanfatte 4, 5 og 7), 
og at ein slår saman LUB, t.d. flytte velferdsteknologi og knytte det til innovasjon. 
 
Når ein skal vurdere innhaldet i retningslinja må ein og forstå omgrepsbruken. Ein stiller spørsmål ved om Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) sin taksonomi er forklarande nok, og om brukarane av retningslinja 
(studentar, utdanningsinstitusjonar, praksisfelt) vil kunne ha ei lik forståing av innhaldet i LUB. Ei avklaring av omgrepa 
kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse bør vurderast å leggjast ved retningslinja, i tillegg til ei forklaring på 
taksonomien og nivået i den.  
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HVL meiner at det til ein viss grad er for lågt nivå på mange LUB i kunnskapsområda, og ein opplever at det ikkje stemmer 
overeins med det studentane faktisk skal lære. Nokre stemmer meiner at om ein samanliknar sluttkompetansen det er lagt 
opp til at kandidatane skal ha ved endt utdanning ifølge utkastet, mot dagens utdanning, så er der ein stor divergens mellom 
dei. 
 
HVL meiner at måten pasientforløp er trekt fram på i retningslinja kan vere med å sikre at dette er kunnskap dei nyutdanna 
kandidatane vil sitje att med når dei er utdanna. 
 
Føremålet ser ut til å vere mykje likt med ICN sin «definition of nursing», og vi ønskjer difor at også punkt (2)-(4) i ICN sin 
definisjon vert teke med. Definition of a Nurse: The nurse is prepared and authorized (1) to engage in the general scope of 
nursing practice, including the promotion of health, prevention of illness, and care of physically ill, mentally ill, and disabled 
people of all ages and in all health care and other community settings; (2) to carry out health care teaching; (3) to participate 
fully as a member of the health care team; (4) to supervise and train nursing and health care auxiliaries; and (5) to be involved 
in research. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Høyringsspørsmål 2 heng tett saman med spørsmål 1 og kan vanskeleg sjåast åleine. HVL finn det utfordrande å skulle svare på 
dette og håpar at brukarorganisasjonar nyttar høvet til å gje innspel i samband med høyringa. Vi ønskjer likevel å kome med 
nokre kommentarar til dette punktet. 
Den framtidige helsetenesta treng sjukepleiarar som har kompetanse til å ivareta heile mennesket i eit livsløpsperspektiv, og 
dette skal retningslinja vere med å bidra til. Eitt av dei viktigaste framtidige kompetansebehova til helsetenesta er 
sjukepleiarar som er utdanna med ei heilskapleg forståing av mennesket og som kan utøve sjukepleiefaget på eit etisk 
grunnlag. Det framtidige helsevesenet med bruk av meir teknologi i omsorg og behandling krev evne til etisk refleksjon og 
fagleg integritet. Faren for at ein i aukande grad «tingleggjer» menneska er stor. Bruk av tekniske hjelpemiddel krev ei etisk 
forståing av kva det er å vera menneske. Dermed meiner HVL at kunnskapsområde II bør styrkast.  
 
Ein kan også stille spørsmål ved kven er brukarane opp i alt dette? Det vil difor også vere viktig å trekkje fram pårørande og 
nettverket til pasientane i samband med dette punktet og på den måten sikre at ein får fram familieperspektivet i 
sjukepleieutdanninga. Det å skulle ta vare på pasientens verdighet og autonomi er veldig viktig og må løftast tydlegare fram. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o HVL ser at dette er ein særdeles vanskeleg balansegang, som truleg ikkje er godt nok ivareteke i dagens utkast. I tillegg ser ein 
at det er store forskjellar mellom utkasta til retningslinjer for helse- og sosialutdanningane, slik at detaljeringsgraden er svært 
ulik i utkasta til retningslinjer. Dette bør etter HVL sitt syn gjennomgåast og harmoniserast i større grad. Om ikkje vil dette vere 
problematisk å forhalde seg til for dei utdanningsinstitusjonane som har mange ulike helse- og sosialutdanningar. 
 
Dei nye retningslinjene blir utarbeida for å lage sjukepleiarutdanninga i Norge meir lik, uavhengig av kva institusjon du som 
student tek utdanninga di ved. Det skal ikkje bety noko om du er utdanna frå HVL eller frå Oslo Met. Då må også 
retningslinjene reflektere dette ønsket, og ei konkretisering av mange av punkta i retningslinja er naudsynt for å sikre dette. 
Eitt av spørsmåla vi stiller oss er korleis ein kan oppnå meir einsarta utdanningar når det er opp til kvar enkelt institusjon å 
avgjere vekting mellom dei ulike delane i utdanninga og studiepoengfordeling mellom emna i studiet? Dette er eit vanskeleg 
tema, og HVL er klar over at det ikkje låg i mandatet til programgruppa å sjå på studiepoengfordeling. Vi meiner likevel at 
departementet bør vurdere dette på nytt, om det skal vere realistisk å oppnå det resultatet departementet ønskjer med 
retningslinja. Om ikkje det vert gjeve føringar for studiepoengfordeling kan ein risikere at utdanningsinstitusjonane vektlegg 
kunnskapsområda svært ulikt, og det vil kunne føre til stor ulikskap mellom utdanningane. 
     
Gjennom dei interne høyringane i HVL har graden av operasjonalisering av LUB blitt skildra både som svært detaljert og på 
særs varierande abstraksjonsnivå. Dette er vanskeleg å forhalde seg til. Når LUB i retningslinja vert så detaljerte at det kan 
samanliknast med LUB på emnenivå, er det vanskeleg å sjå korleis institusjonen kan ha autonomi i utarbeidinga av eige 
studieprogram og eigne emneskildringar. Utdanningsinstitusjonen ønsker seg stor grad av fridom, samstundes som ein ønskjer 
seg tydelege signal om kva utdanninga skal innehalde. Dette gjeld både omfanget av retningslinja og innhaldet i den. Det ser 
mellom anna ut til at det manglar LUB som legg nivået på «brei kunnskap» innanfor samfunnsvitskaplege fag. 
 
Ved gjennomgang og drøfting av retningslinja ser ein at den er både overordna og svært detaljert, dette gjer det vanskeleg å 
svare på grad av detaljering sett opp i mot lokal autonomi. Om ein får retningslinjer på overordna nivå og i tillegg ei norm for 
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fordeling av studiepoeng så meiner vi at det vil vere mogleg å ivareta både autonomi og ein nasjonal standard. Ein vil på den 
måten lettare kunne sikre at dei nyutdanna kandidatane har lik kompetanse. 
 
Retningslinja bør i utgangspunktet vere på eit overordna nivå, om ein går over på eit detaljnivå i.f.t eitt område så må dette 
også gjerast på andre område. Om ikkje må det presiserast kvifor det er viktig å framheva nokre område.  
Det bør visast til studiepoengfordeling innanfor kvart kunnskapsområde, om ikkje risikerer ein stor grad av ulikskap mellom 
utdanningsinstitusjonane og dette vil vanskeleggjere studentmobilitet mellom utdanningsinstitusjonar. Det bør minimum vere 
lagt ved skildring av vekting på dei ulike hovudområda, helst gjennom studiepoeng. 
 
Det er behov for nokre definisjonar eller ei type ordliste som kan klargjere omgrep og avgrense lokal usikkerheit - og på den 
måten vere med å sikre behovet for nasjonal standardisering.  
 
Er LUB tilstrekkelige for å sikre studentmobilitet, likskap og rettferd? Dette meiner HVL at dei ikkje er. LUB må ryddast i og 
sjukepleie må tydeleggjerast og spesifiserast. På den måten kan ein sikre gode yrkesutøvarar. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o HVL opplever at kunnskapsområda ikkje er dekkande slik dei er formulerte i dag. Ein ønskjer seg ei formulering i overskrifta 

som følgjer: 
«Sykepleiens kunnskapsområder» 
Alternativt ønskjer HVL omformulering av enkelte av kunnskapsområda: 
I. SYKEPLEIE, HELSE OG SYKDOM, evnt HELSE, OMSORG OG SYKDOM  
II. ETIKK, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING  
III. VITENSKAPSTEORI OG FORSKNINGSMETODE  
IV. FAGLIG LEDELSE OG TJENESTEUTVIKLING  
V. KVALITET OG PASIENTSIKKERHET  
VI. INNOVASJON OG HELSETEKNOLOGI (OG DIGITAL KOMPETANSE) 
Forslag om tillegg under formål: «Utdanningen skal sikre at kandidaten kan håndtere komplekse og sammensatte 
pasienttilstander og….» 
Menneske generelt, og spesielt pasientgruppene som vert trekt fram i kunnskapsområde 1, krev at sjukepleiaren har 
kompetanse til å møte pasienten sine eksistensielle spørsmål og kunne gå i dialog med den sjuke om slike tema. Menneske 
som treng hjelp er sårbare, ofte einsame og framandgjorte.  
Innovasjon og etisk refleksjon er nesten berre nemnd i Kunnskapsområde VI. Refleksjon og innovasjon er svært relevant i alle 
punkt. Kan det vere med i innleiinga? Eit anna alternativ er å ta bort kunnskapsområde VI, og flytte det inn i IV. Teknologi og 
digital kompetanse er middel som vert brukt for å oppnå andre LUB. 
Å sette studenten i stand til kritisk refleksjon, danning og innovasjon i yrket er sakna i utkastet. Det same gjeld palliasjon som 
er svært lite behandla. 
 
Kunnskapsområda: 
I Helse og sykdom:  
Kunnskap, punkt 12: for stor detaljering. 
Forslag om ny LUB: Har bred kunnskap om sykepleie som fag, rolle og funksjon.  
Ferdigheter, punkt 2: kritisk refleksjon bør komme inn her. Alternativ formulering: Kan systematisk vurdere og handle i akutte, 
kritiske situasjoner. Under dette punktet bør det kome inn LUB som inneheld klinisk vurderingskompetanse. 
Generell kompetanse, punkt 3: slettast. Punkt 4: skilnad på storulykke og katastrofe? Samfunnsrolla er viktig å tydeleggjere. 
Mikrobiologi er sakna i LUB her. 
 
II Etikk, kommunikasjon, samhandling:  
Dette kunnskapsområdet bør styrkast. Utkastet skildrar i liten grad kunnskapsområder og LUB som omhandlar 
samfunnsvitskaplege emner. Etikk ser på mange måtar ut til å vere avgrensa til yrkesetiske retningslinjer. Dette bør 
korrigerast. 
Kunnskap, punkt 3: slettast. Forslag om ny LUB: Har kunnskap om etikk, kommunikasjon og samhandling i helsetjenesten.  
Generell kompetanse, punkt 2: leggast til …og verdighet i setninga. Forslag om ny LUB: Kan reflektere over etiske 
problemstillinger i møte med pasienter og medarbeidere i helsetjenesten.  
 
IV Faglig ledelse og tjenesteutvikling:  
Kunnskap, punkt 5: forslag om endring til Har bred kunnskap om pasientrettigheter.  
Punkt 6: slettast. Vi meiner at pasientrettar er like for alle pasientar og brukarar av helsetenesta.  
 
V Kvalitet og pasientsikkerhet:  
Kunnskap, punkt 1: slettast.  
Ferdigheter, punkt 1: slettast. Dette kan ivaretakast gjennom kunnskapsområde I. Punkt 5, slettast. 



Høring RETHOS fase1  13.08.2018 12:03 
 

  
 

 
VI Innovasjon, helseteknologi og digital kompetanse:  
Ferdigheter: forslag om ny LUB: Kjenner til tverrprofesjonell, digital journalføring som sikrer kontinuitet i komplekse 
pasientsituasjoner. 
Store læringsutbytter, særskilt under generell kompetanse. Kunnskapen som er skildra i LUB bør vere dekkande for kva som 
kan oppnåast på bachelornivå. Ferdigheiter blir snevert handsama i retningslinja, særleg viser dette seg i kunnskapsområde I 
og II. Ferdigheiter er meir enn å anvende kunnskap. Sjukepleiaren treng situasjonsforståing (forstå pasienten sin situasjon ut 
frå kunnskap) for å handtere vanskelege situasjonar. 
I generell kompetansen danningsprosessen kome til syne. Omsorgsomgrepet bør synleggjerast knytt opp til sjukepleie i LUB.  
Meistring burde vore tydlegare løfta fram i retningslinja, ikkje berre knytt til teknologiske verktøy og rettleiing og undervising. 
Internasjonalisering bør løftast tydlegare fram.  
Tydeleg LUB på medikamentrekning bør vere med i retningslinja. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Bachelor i sjukepleie bør ha same omfang som andre bachelorgrader, tre år. Dermed må innhaldet i retningslinja tilpassast 
dette tidsperspektivet. Dette kan vere ambisiøst, men bør også vere realistisk. Integrering mellom teori og praksis kan vere 
med å vanskeleggjere og nå dette målet. Det vil ikkje vere hensiktsmessig å ha eit eige praksisprogram i retningslinja som vert 
rigid. Nokre LUB kan flyttast til føremålet i staden, mellom anna «historiens betydning». Spesifikke tema som bør vektleggjast, 
treng ikkje nødvendigvis vise att i LUB. T.d. ABCDE og HHLR, i tillegg til samane sine rettar. Leiing tar kanskje for stor plass, 
men samstundes kan ein knytte dette tydeleg til sjukepleiaren sin funksjon og rolle og at med ei slik kopling vil dette verte 
tydeleg. Punktet om tenesteutvikling kan gjerne tonast ned noko med tanke på at kunnskapsområda V og VI også omhandlar 
delar av same tematikk, blant anna kvalitet og innovasjon. HVL saknar kunnskapsbasert praksis som omgrep, sjølv om LUB i 
kunnskapsområde III handlar mykje om dette. Det kan takast inn i kunnskapsområde V, omskrive og redusere tal LUB under 
generell kompetanse. Det vil også vere bra med ei rydding i nivå av vide og spesifikke LUB, og dette vil gjere det enklare å teste 
studentane i at dei har oppnådd rett nivå. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Ja 

• 98. Begrunn svaret 
o HVL meiner at det er positivt at LUB som dekkjer grunnleggande ferdigheiter er tenkt å gjennomførast i 1. studieår, og at 

omgrep som til dømes folkehelse og komplekse tilstandar i kommunehelsetenesta kjem seinare i utdanningsløpet. Eit 
spørsmål som vert reist er kva skal ligge til 2. utdanningsår? Er det her tenkt at ein skal ha teori og praksis knytt til 
spesialisthelsetenesta? År 1 og 3 viser tydeleg i tabellen og er skildra, medan år 2 ikkje er omtalt. Om tabellen skal vere med 
bør den vere forklarande for alle tre utdanningsår. Det kan også synast at fleksibilitet mellom dei ulike utdanningsåra vert det 
lite av, og det er frå HVL sitt syn ønskjeleg med ein viss fleksibilitet mellom særskilt 2. og 3. utdanningsår. 
 
Kunnskapsområde II Etikk, kommunikasjon og samhandling, kan evnt endrast til eit gjennomgåande tema. Valfag bør og bli 
gjennomgåande og bør synleggjerast meir i retninglinja. Andre gjennomgåande tema kan til dømes vere tverrprofesjonell 
samarbeidslæring, pasientforløp og sjukepleie. 
 
Internasjonalisering bør vise tydelegare att i retningslinja, no er det nesten fråverande.  
 
Innovasjon og etisk refleksjon blir no smalna på nokre område, men bør vera gjennomgåande og løftast fram. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 

o På dette punktet var det ingen konsensus i sjukepleiemiljøet i HVL om det var alternativ A eller B som ville vere best for 
utdanninga. Det var argumentasjon som gjekk på at så lenge ein ikkje har data som seier noko om kva lengde ein ideelt sett 
bør ha på ein praksisperiode så var det vanskeleg å talfesta veker i praksis. Om 7, 8 eller 14 veker er det ideelle talet veker i 
praksis, kunne ingen svare på. Men likevel ser ein at praksisperiodar av ei viss lengde er viktig med tanke på læringsprosessar 
og rettleiarane sitt høve til å vurdere studentane på eit tilstrekkeleg grunnlag. Også med tanke på vurdering av skikkaheit er 
det viktig at praksisperiodane ikkje vert svært korte. Poliklinikkar og dagkirurgi bør i større grad enn i dag nyttast som 
praksisplassar for å spegle endringa i helsetenesta. Kommunale ØH-senger vil kunne definerast som medisinsk praksis, og ein 
vil på den måten kanskje få ein større fleksibilitet i gjennomføringa av praksisperiodar. Det vil vere viktig å behalde kravet til 
kirurgisk praksis (her ligg det føringar i EU-direktivet). Det vil vere klokt og riktig å bryte ned det sterke skiljet mellom praksis i 
kommune- og spesialisthelsetenesta som eksisterer i dag. Dette vil det vere viktig at retningslinja legg til rette for. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o HVL meiner at ein i retningslinja bør bruke formuleringa «Sjukepleie ved grunnleggande behov», i staden for «Grunnleggande 

sjukepleie». 
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Gjennom dei interne høyringane i HVL kom det tydeleg fram eit behov for ei avklaring av kvalifikasjonsrammeverket for 
livslang læring og omgrepa kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Forslaget her er at det bør leggjast ved ei avklaring 
av omgrepa og taksonomien som ligg til grunn for retningslinja. På den måten kan ein sikre at alle som skal forhalde seg til 
retningslinja har ei lik forståing av innhaldet og nivået.  
 
HVL synes det er spanande med høve til valfag, og ein vil følgje dette opp framover når retningslinja vert ferdigstilt og 
godkjent.  
Det kan vere ei utfordring å skulle sikre erfaring med pediatri for alle bachelorstudentar slik EU-direktivet krev. Kan simulering 
her nyttast til å erstatte praksis eller t.d. praksis i barnehage med helsebodskap, eller bamsesjukehus? Kva inneber «pediatrisk 
sjukepleie»? Kan det omgjerast til «erfaring med barn»? Born som pårørande kjem studentane hyppigare i kontakt med, enn 
sjuke born. Dette er ei sak som er utfordrande ved alle utdanningsinstitusjonar med sjukepleieutdanning. Burde dette vore 
sett på, på nasjonalt nivå?  
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Kan det vere aktuelt å trekkje inn samars rettigheiter i føremålet: «inkludert samenes rettigheter». I staden for slik som det er 
gjort no der det er trekt fram i eigne læringsutbytter nokon få plassar? 

 
 
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 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Det er positivt at retningslinjen med tanke på fremtidens kompetansebehov, spesifikt omtaler kunnskap om samvalg, samt 
kompetanse knyttet til helseteknologi. Retningslinjen kunne med fordel vært enda mer spesifikk på kunnskapsbehov knyttet 
til brukermedvirkning på individ og systemnivå, og involvering/oppfølging av pårørende- særlig barn som pårørende 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Se innspill over. 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. 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. Denne retningslinjen varierer i detaljeringsgrad under de 
ulike områdene fra tilfredsstillende til noe generelt. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Viser til punkt 89. For øvrig savnes det under punkt II Etikk, kommunikasjon og samhandling en utdyping av kompetanse på 

etisk vurdering og refleksjon, også sett i sammenheng med punkt IV 1 om prioritering. 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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 

• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o A 
• 100. Begrunn svaret 

o Praksisstudiene må sikre at studentene får variert erfaring med brukere med ulike diagnoser, tilstander og aldre. Flere og 
kortere praksisperioder kan muligens bidra til et bredere erfaringsgrunnlag. Samtidig er det er viktig at studentene også får 
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anledning til å følge enkelte over tid, ikke minst for muligheten til å bli veiledet og evaluert på bakgrunn av et tilstrekkelig 
grunnlag. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Vi vil poengtere betydningen av at utdanninger innen helsefag må inneholde nødvendig kunnskap om antibiotikaresistens, ref. 

Regjeringens handlingsplan. 
 
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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
o Det er viktig at skillet mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste er visket ut, særlig ift gjennomføring av praksis. 

I retningslinjene bør det stå eksplisitt at studentene skal ha kunnskap om kommunens oppbygning og organisering og om lover 
og regler som gjelder for personell innen kommunehelsetjenesten.  
I tabell (side 8) om studiets oppbygging bør ordet folkehelse (som et bredt begrep) i 3. studieår bli erstattet av helsefremming 
og forebygging. I sykepleierutdanningen bør det være en tydelig dreiing mot å ta i bruk brukerens eller pasientens egne 
resurser heller enn sykdomsfokus. (Kommune 3.0) 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Det bør være tydeligere fokus på perspektivet funksjon istedenfor diagnose. Kommunehelsetjeneste er basert på fokus på 
funksjon og ikke på diagnose. Dette perspektivet må sykepleiere lære i utdanningen for å kunne fungere både i samhandling 
med kommunehelsetjeneste og når de jobber i kommunehelsetjeneste. 
I retningslinje virker det å være lite fokus på pasient og pårørende, disse skulle være tydeligere belyst i retningslinjene. 
Habilitering og rehabilitering er sentrale kunnskapsområder for fremtidens sykepleie som ikke er tydelig nevnt. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Det er en god balanse i retningslinjene mellom mulighet for lokale tilpasningen og våre forventninger om generell 
basiskompetanse som kan forventes av alle sykepleiere. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Se 89, 91 og 101. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Vi opplever at det er et fullpakket program. Omfanget er slik vi vurderer det gjennomførbart men gir lite rom for å fordype seg 
i temaer som er viktig lokalt eller som kommer som følge av endringer i nær fremtid. Det er viktig at studentene lærer å kunne 
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tilpasse seg til endringer. Det er store fremskritt i vitenskapen som gjør at teoretisk kunnskap har en begrenset holdbarhet. 
Dette gjør at det er viktig at studentene opparbeider en lærende holdning gjennom hele arbeidslivet. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Ja 

• 98. Begrunn svaret 
o Gjennomgående temaene nevnt i tabellen på side 8 er viktige. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Det trenges lengre praksisperioder gjennom studiet for å kunne få en høyt nok kvalitet på praksisstudiene og for at veiledere 

kan ha godt nok grunnlag for evaluering.  
Viktig med formulering døgnkontinuerlig og at dette ikke er knyttet til praksis i spesialisthelsetjeneste. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o 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 Universitet/høyskole 

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

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Tre forhold ligger til grunn for LDHs svar: 
1. Samhandlingsreformen kastet lys over et eksisterende og økende teknologisk etterslep på tjenesteutforming og 
tjenesteyting. Den politiske oppmerksomheten på Pasientens helsetjeneste er en reaksjon på at dagens tjenester fortsatt 
framstår som for lite involverende og dermed utilstrekkelige for framtidig bærekraft. Det er en risiko forbundet med at 
kvalifisering til dagens kompetansebehov kan stå i motsetning til utviklingsbehovet for framtiden. For å motvirke en situasjon 
der kvalifisering til autorisasjon som sykepleier virker utilsiktet konserverende på dagens tjenesteutforming, bør retningslinjen 
som styringsverktøy i enda sterkere grad inspirere til tjenesteutvikling for morgendagen. Dette vil også ha konsekvens for 
innhold og progresjon på neste nivå/syklus i utdanningstrappen. LDH foreslår at innovasjonsaspektet blir gitt en mer integrert 
plass svarende til forslagets kunnskapsområder på bachelornivået: 
II  -  Etikk, kommunikasjon og samhandling,  
III - Vitenskapsteori og forskningsmetode,  
V  -  Kvalitet og pasientsikkerhet. 
 
2. Den antatte «levetid» for retningslinjen er ikke estimert. Det framstår risikabelt med for mange og for detaljerte 
LUBer, hvor klare helse- og utdanningspolitiske prioriteringer for framtiden må vike for et standardiseringsparadigme med 
innhold som raskt kan være utdatert. Dersom det er ønskelig å kvalitetssikre kunnskaper og ferdigheter bør dette skje som 
sikring av delkompetanser, og løsrevet fra sluttkompetansebeskrivelsene i retningslinjen. 
 
3. Det trekker i positiv retning at utkastet til retningslinjer fremstår som en forbedring i forhold til dagens situasjon 
med en utdatert rammeplan. Vi vil spesielt fremheve formålsbeskrivelsen, hvor det presiseres at sykepleierutdanningene skal 
gi høyere og mer avansert kompetanse enn dagens rammeplan gjør. I retningslinjenes formål, andre avsnitt, kan følgende 
formulering representere en sluttkompetansebeskrivelse, selv om det ikke eksplisitt hevdes å være det: 
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«Utdanningen   skal   sikre   at   kandidaten   kan   håndtere   komplekse   pasienttilstander og sykdomsbilder.  Kandidaten skal 
settes i stand til å ta ansvar for, og gjøre selvstendige, systematiske kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger, samt 
kritisk vurdere effekten av sykepleie og behandling. Utvikling av gode kommunikasjons-og samhandlingsevner skal sikre at 
kandidaten kan bidra profesjonelt inn idet tverrfaglige samarbeidet rundt pasient og pårørende. Systematisk kvalitets-og 
forbedringsarbeid skal vektlegges for å bidra til å redusere uønskede hendelser og uønsket variasjon i helsetjenesten.»  
 
LDH støtter formuleringen, som vi mener gir en tydelig retning for dagens og fremtidens sykepleierkompetanse.  
Sett under ett er beskrivelsene av kunnskapsområder og læringsutbyttebeskrivelser ikke helt i tråd med ambisjonene som 
gjenspeiles i formålsbeskrivelsen. Vi vil utdype dette underveis i høringsinnspillet. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o LDH mener at høringsutkastet her treffer bedre på intensjon enn på konsistens og gjennomføring. Vurderingen ovenfor har 
vektet konsistens og gjennomføring 
Retningslinjene nevner begrepet «personsentrert sykepleie» som en ferdighet innen kunnskapsområde I. Samhandling med 
brukere/pasienter og pårørende som generell kompetanse i kunnskapsområde II og samarbeid i kunnskapsområde IV og V. 
Det er etter vårt syn ikke tilstrekkelig vektlegging på pasientens ressurser, helsekompetanse og medvirkning. Dette bør være 
gjennomgående i alle kunnskapsområder. Fremtidens utfordringer vil kreve at pasienter og pårørende tar og får mer ansvar 
for vurderinger og monitorering av egen helse og situasjon. Dette krever også at sykepleiere, i likhet med andre 
helseprofesjoner utdannet i en kultur der fagpersoner tar mye plass, må gi fra seg «makt» og anerkjenne pasienters og 
pårørendes erfaringer og kunnskap. Her vil nåværende og kommende studenter ha betydning som rollemodeller og 
endringsagenter. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o LDH støtter intensjonene om større fleksibilitet og autonomi for den enkelte utdanningsinstitusjon. Vår vurdering er at 
retningslinjen gir et godt utgangspunkt, men at læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) framstår som noe uferdige.  Noen av 
LUBene er for detaljerte, mens andre blir for generelle. Det er også stor variasjon i abstraksjonsnivå og det er lite konsistens i 
formuleringene. Det er for få LUBer innen sykepleie som krever «bred kunnskap», for mye er på nivået «kjenner til». 
Eksempelvis har ikke kunnskapsområde IV og V «bred kunnskap» i det hele tatt. LUB knyttet til farmakologi er et graverende 
eksempel, hvor nivået er «kjenner til». Dette er ikke i samsvar med behovet for kompetanse innen farmakologi og 
legemiddelbruk blant sykepleiere.  
Vi mener også at antallet LUB (71) er for høyt på programnivå. Det er til dels vanskelig å skille retningslinjenes LUBer fra LUBer 
på emnenivå i en fagplan som institusjonene selv utvikler. LUBene i retningslinjene bør være på et overordnet nivå, som 
utgangspunkt for operasjonalisering i institusjonenes fagplaner. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Selv om det mellom linjene i høringsutkastet leses at sykepleier må ha kompetanse knyttet til observasjon, vurderinger, 

beslutninger og handlinger, er dette etter vårt syn for generelt formulert. Sykepleiers grunnleggende kliniske kompetanse bør 
presiseres for å gjenspeile formålet med retningslinjene. Kandidatene blir ikke satt «i stand til å ta ansvar for, og gjøre 
selvstendige, systematiske kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger, samt kritisk vurdere effekten av sykepleie og 
behandling» om de ikke har kunnskap om prinsipper, systematikk og struktur knyttet til kliniske arbeids- og 
beslutningsprosesser. Det er stort fokus på hva de skal gjøre, men i liten grad hvordan. Hvordan kan studentene lære hvordan 
og ikke bare hva?  
Under kunnskapsområdet «Faglig ledelse og tjenesteutvikling» foreslås det at studenten «Kjenner til sykepleiens historiske 
utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutøvelse». Vi vil foreslå at dette læringsutbyttet erstattes med «Har 
bred kunnskap om sykepleieres roller og funksjonsområder i helsetjenestene». Det anses som viktigere at studentene får 
kjennskap til og kan forstå sykepleiens og sykepleierens bidrag knyttet til enkeltmennesker, helsetjenestene og samfunnet. 
Historisk utvikling er i denne sammenhengen interessant, men ikke kritisk viktig på bachelornivået. Her kan et innholdsområde 
om-/nedprioriteres av faglige grunner, selv om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk har eksemplifisert den historiske 
utviklingen innen et fag på en eksplisitt måte. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Sett samlet er det ut fra dagens utkast for tidlig å si noe konklusivt om gjennomførbarhet uten at det løsrives fra den reelle 
konteksten for sykepleierutdanning. Institusjonenes ideer om hva som er gjennomførbart lar seg vanskelig løsrive fra en 
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vurdering av rammer. Dermed er vurderingen av gjennomførbarhet beheftet med så mange forbehold at den blir en rent 
teoretisk øvelse. Fra å være et sentralt styrende dokument blir ansvaret for ressursallokering overført til de enkelte aktørene 
på tvers av sektorer, med mangfoldige og til dels uavklarte finansierings- og rapporteringslinjer. En diskusjon om ideelle 
rammer er virkelighetsfjern og lite egnet for en konklusjon om gjennomførbarhet. 
 
LDHs begrunnelse for rangeringen er 
1. Det veier positivt at utdanningens formål og oppbyggingen av nivå på læringsutbytter bør kunne realiseres gjennom 
180 studiepoeng. 
2. Det øker usikkerhet om gjennomførbarhet når kunnskapsområdene ikke har en innbyrdes avgrensning som gjør det 
mulig eller ønskelig å vekte med studiepoeng. Vekting med studiepoeng på overlappende områder som skal inn i en integrert 
fagplan skaper et pedagogisk dilemma. Det er vel kjent i sektoren at det er enklere å øke innholdets omfang snarere enn å 
prioritere ned eller ut. Fravær av nasjonale føringer vil ventelig bidra til et ambisjonsnivå som overstiger rammene og 
reduserer gjennomførbarhet.  
3. Innen 180 studiepoeng er halvparten av studiet bundet til praksisstudier. Kvalitetsforbedring av studiet bør legge til 
rette gjennom retningslinjen for å mobilisere et læringspotensiale som eksisterer i praksisstudiene. 
Ulike styringslinjer og finansieringssystemer innebærer strukturelle utfordringer for utdanningssektoren og tjenesteytende 
sektors evne og vilje til å finne felles løsninger på felles samfunnsoppdrag. En mulig indikator på omforente løsninger vil være 
at økonomiske forhold framstår avklart i samarbeidsavtaler. Verken dagens kategorier innen finansiering eller lovverk om 
utdanning i primærhelsetjenesten letter denne utfordringen.  
4. Studietilsynsforskriftens bestemmelser om fagmiljø forplikter partene på relevans og gjennomføring i §2-3, syvende 
ledd: 
«For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert kunnskap fra 
praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.» 
 
En aktuell utfordring er at det er enklere å etablere en felles plattform for kvalifisering til dagens tjenester, enn det er å 
etablere en veiledningspraksis som retter seg mot morgendagens tjenesteutvikling og dermed innfrir utdanningens intensjon 
om kvalitets-/ forbedringsarbeid. Ambisjonsnivået på dette kunnskapsområdet kan utledes dels innenfra i retningslinjen - 
gjennom kvalifikasjonsrammeverkets taksonomiske nivå på LUBene, og dels med et utenfra-perspektiv ved at neste 
utdanningsnivå (andre syklus/masternivået) angir et kvalitativt, innholdsmessig og metodisk skille. Uten at innstegsnivået for 
praksis, med bachelorutdanning og autorisasjon som sykepleier, er plassert i forhold til læringsutbyttene på mastergradsnivå i 
sykepleie, er det krevende å avgrense forventningene til utdanningens praksisstudier, og dermed å bekrefte at omfanget av 
retningslinjen for grunnutdanningen er realiserbar innen 180 studiepoeng.  
Omfanget av innhold i høringsutkastet er stort, tatt i betraktning den rådende knapphet på innsatsfaktorer av betydning i 
praksisstudiene. Enten må samordning, differensiering, progresjon, veiledning i praksisstudiene (grunnet EU-direktivet) 
forsterkes betydelig, eller så må man vurdere å øke andre deler av studiet for at utdanningen skal kvalifisere på 
bachelornivået. Det er en viss fare i å ha for høye ambisjoner og for få ressurser: det er demotiverende og reduserer verdien 
av grunnutdanningen. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Nei 

• 98. Begrunn svaret 
o Forslag til oppbygging av studiet er ikke tilstrekkelig i seg selv for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen, selv om det gir 

mening at første studieår skal inneholde basalfag og grunnleggende sykepleie. LDH mener at for å sikre helhet og 
sammenheng, må fokuset på basalfag og grunnleggende sykepleie beholdes gjennom alle tre år – ikke avsluttes etter første år. 
Gjennomgående temaer er nødvendige og støttes, men forslagene til temaer i tabellen på side 8 virker tilfeldig. 
Gjennomgående temaer bør være overordnede og relevante for alle kunnskapsområdene. Dette skal sikre helhet, 
sammenheng og progresjon i studiet, som gir ønsket sluttkompetanse jf. retningslinjenes formål.  
Et eksempel på gjennomgående innhold kan være dokumentasjon og informasjonsutveksling, som gir grunnlag for 
beslutninger, handlinger og resultatvurdering, er sentral i kommunikasjon og samhandling, krever etisk refleksjon rundt 
innhold i dokumentasjonen, bidrar til kvalitet og pasientsikkerhet, og er et kunnskapsområde som er relevant for innovasjon, 
helseteknologi og digital kompetanse (EPJ, terminologi). Å skrive godt, reflektert, logisk og relevant er viktig for å formidle 
budskapet korrekt i dokumentasjonen – dette kan være et tema innen vitenskapsteori og forskningsmetode. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Kvalitet lider når kapasitet mangler. En minstestandard for varighet må være beskyttet av retningslinjene for å unngå at 

praksisstudiene blir fragmentert og læringsutbyttene vanskelig å nå, og for å legge til rette for en tilstrekkelig kontinuitet av 
hensyn til studentens mulighet for å dra nytte av veiledning eller respondere på varsel om ikke bestått praksis. Videre er 
varighet av praksisperioder av betydning for å kunne gjennomføre den løpende skikkethetsvurderingen med nødvendig 
grundighet.  
Tillit og samhandling mellom helsetjenestene og utdanningsinstitusjonene er en forutsetning for å løfte status og innhold i 
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praksisstudiene. Med en systematisk iverksetting og evaluering av de anbefalte tiltakene i Praksisrapporten (UHR, 2016) slik 
som kombinasjonsstillinger, kvalifisering av veiledere, og samarbeidsavtaler styrkes samspillet mellom sektorene, og man 
forebygger en glidning i retning av praktisk begrunnede løsninger tilpasset svingninger i lokale rammebetingelser. Det er 
derfor viktig å konkretisere ambisjoner om kapasitet og kvalitet i praksisstudiene og forankre dette tilstrekkelig høyt innen 
hver sektor.  
LDH har i sine egne vurderinger av knapphetsressurser, for eksempel kirurgiske praksisplasser, lagt til grunn at tjenestenes 
stemme skal være kjent og vektet. Vi har mottatt klare innspill på at lengre praksisperioder er nødvendige ved kirurgiske 
enheter som gir pre- og postoperativ sykepleie, både for å oppnå dagens læringsutbytter og for å ivareta den løpende 
skikkethetsvurderingen. Mobilisering av kapasitet kan gjøre det nødvendig med sterkere regional/nasjonal koordinering av 
praksisplasser. 
Fokus på pasientforløp er et annet og viktig grep for å få øye på langsiktig helseresultat for pasientene, der 
resultatperspektivet overstiger barrierene mellom tjenestenivå og kan gi ideer og bygge relasjoner som munner ut i 
kvalitetsforbedring og innovasjon. På den måten kan varighet av enkelte praksisperioder forstås som en fordypning i 
behandlingslinjer der flere enheter inngår.  
LDH mener derfor at Alternativ B svarer best på samfunnets behov. Praksisstudiene må ha en viss varighet for at studentene 
skal kunne oppnå læringsutbyttene, samt at praksisveileder og -lærer har grunnlag for den løpende skikkethetsvurderingen. 
To perioder på minimum 7 uker konkretiserer et minimum. LDH vil vurdere 8-10 ukers praksisperioder gjennom hele 
utdanningsperioden. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o LDH fremmer to forslag i eget vedlegg, da forslagene til sammen overstiger rammen for antall tegn i dette feltet. 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

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

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Retningslinjene beskriver i store trekk tydelige formål og ivaretar viktige temaer. Noen mangler må påpekes. 
Et tydeligere krav til sykepleiers ledende funksjon er nødvendig og bør bli tydeligere i læringsutbytter under kunnskapsområde 
faglig ledelse og tjenesteutvikling.  
Fremtidens etiske utfordringer, både i pasientsituasjoner og på samfunnsplan, krever at sykepleier har kunnskap og 
ferdigheter innenfor dette. Tydelige læringsutbytter må inn under etikk, kommunikasjon og samhandling, både på kunnskap 
og ferdigheter.   
I vårt flerkulturelle samfunn er det merkelig at samene fremholdes spesifikt. Her må begreper som omhandler alle minoriteter 
brukes.     
Pasienters opplevelsesaspekt og ressurser mangler. 
 
At formell veilederutdanning til praksisveiledere reises som krav er bra, samt at kvalitet i praksisstudiene utover dette er 
synliggjort. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Positivt at naturvitenskapelige emner er vektlagt, da disse er nødvendige for å utøve sykepleiefaget, men dette må ikke gå på 
bekostning av helhet, omsorg, omtanke, barmhjertighet og solidaritet. Det mangler større fokus på psykologi og psykisk helse 
med tanke på dette og de utfordringer som utvikler seg i samfunnet. Sykepleie er et fag som skal ivareta hele mennesket, 
dette må bli tydeligere.   
Forslag til læringsutbytte som kan erstatte flere andre: Har bred kunnskap om grunnleggende sykepleie til mennesker i alle 
aldre. 
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Feilmedisinering medførte krav om 100% rett på medikamentregning, men sykepleier må kunne utføre forsvarlig 
legemiddelhåndtering skal feil unngås. Dette må bli tydelig!! 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Det legges til rette for at den enkelte utdanningsinstitusjon kan forme sine studieplaner i tråd med lokale forhold. Men det er 
uklart i hvilken grad retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med studieplan. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Det mangler klarhet i en helhetlig forståelse av sykepleie som fag. Sammenhenger i læringsutbyttebeskrivelse både på 

kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse må det jobbes bedre med og få disse på et retningsgivende nivå for sykepleie 
som helhet. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Omfanget er omfattende ut fra nye retningslinjer (og de gamle). Det kreves klokskap for å få til studieplaner som har en 
arbeidsmengde som er hensiktsmessig for å utdanne sykepleiere med det «outcome» det legges opp til og som forventes. 
Forskjellene nasjonalt kan bli store. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Ja 

• 98. Begrunn svaret 
o Ja, det gir en god mulighet for dette, men blir krevende med tanke på vektlegging av de ulike områdene. Deler skal bygge 

helhet som skal få et «outcome» som skal være det samme nasjonalt. 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 

o For at studentene skal få tilstrekkelig erfaring med klinisk arbeid må de jobbe med det samme over tid. Med bare svært korte 
praksisstudieperioder blir faget svært oppdelt og det gir lite mulighet for fordypning som er nødvendig innenfor 
sykepleiefaget. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Det må jobbes mer med læringsutbyttene for å få en bedre sammenheng mellom kunnskap, ferdigheter og generell 

kompetanse på et overordna nivå. Slik de fremstår nå er noen detaljerte og andre mer overbyggende. Noen begreper er 
vanskelig å forstå innholdet av. 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Statlig etat 

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

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Retningslinjene syns å være i tråd med tjenestenes og brukernes behov i 
stor grad. Statens helsetilsyn stiller likevel spørsmål om 
kompetansekravet når det gjelder psykiske lidelser og psykisk helse bør 
være «har kunnskap om» i stedet for «kjenner til». Det samme gjelder 
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for «rus og avhengighetsproblematikk». Dette er store og viktige 
områder som sykepleiere må ha god kompetanse på. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Kommentar til spørsmål 88 og 90: 
Disse spørsmålene mener Statens helsetilsyn er ett og samme spørsmål, da brukernes behov inngår i tjenestenes fremtidige 
behov for kompetanse. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Statens helsetilsyn mener at den grad av styring som det legges opp til i retningslinjen er hensiktsmessig og nødvendig. En 
autorisasjon som sykepleier skal si noe om den nyutdannede sykepleierens kompetanse, uavhengig av hvilke 
høyskole/universitet det er studert ved. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Med bakgrunn i tilsynssaker vil vi peke på at utdanningen bør inneholde fokus på en klar rolleforståelse, der studentene lærer 

seg å være bevisst på sin rolle og sitt ansvar som yrkesutøver. Dette er sentralt for forsvarlig yrkesutøvelse og for den 
allmenne tilliten til yrkesgruppen. Studentene må få en forståelse av at også handlinger utenfor yrkesutøvelsen kan påvirke 
den allmenne tilliten. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Svaret «vet ikke» begrunnes med at vi som tilsynsmyndighet ikke tar standpunkt til lengden på studiet. 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Ja 
• 98. Begrunn svaret 

o Vanskelig å vurdere, men retningslinjene vurderes å gi et godt utgangspunkt for det. Gjennomgående tema vurderes å være 
en av flere måter å sikre dette på. I tillegg til temaene som er beskrevet som gjennomgående tema i retningslinjene 
(tverrprofesjonell samarbeidslæring, legemiddelhåndtering, kvalitetsutviklingsarbeid, og pasientforløp) vil vi peke på 
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brukermedvirkning og samarbeid med pasient/bruker og pårørende. Vi mener at dette som gjennomgående tema kan bidra til 
å sikre helhet og sammenheng i studiet. Temaet pasientforløp bør også inneholde samordning og koordinering av tjenester. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o Vet ikke 

• 100. Begrunn svaret 
o Statens helsetilsyn mener det avgjørende er den totale lengden på praksis og praksisens kvalitet, det vil si tilrettelegging av 

læringssituasjoner og læringsmiljø med oppfølging og veiledning, både fra utdanningsinstitusjonen og tjenestestedet. Det 
vurders imidlertid som hensiktsmesig og riktig å stille krav om at praksis inkluderer døgnkontinuerlig pasientoppfølging. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Statens helsetilsyn vil peke på betydningen av at sykepleiere er godt kjent med aktuelt lovverk. 

Med kunnskap om krav til virksomhetens ansvar for styring og ledelse kan sykepleiere påvirke rammene de arbeider innefor. 
Videre er helsepersonells taushetsplikt og dokumentasjonsplikt to områder som sykepleiere må ha godt forankret. 

 
 
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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
o For at sykepleiere 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. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. 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 
avhengighetslidelser. Læringsutbytte for fremtidens sykepleiere kan derfor ikke begrenses til læringsutbytte knyttet til 
«kjennskap til rus-og avhengighetsproblematikk. Læringsutbytte bør forsterkes og konkretiseres til kunnskaper, holdninger og 
ferdigheter om rus- og avhengighet. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. 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 sykepleiere får god kunnskap og ferdigheter i rus- og 
avhengighetsproblematikk 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o 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.  Sykepleiere 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. Sykepleiere bør 
også delta i læringsaktiviteter hvor det er dialog med erfaringene/opplevelse fra en bredt sammensatt brukergruppe 
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eksempelvis i dialog med bruker- og pårørende organisasjoner, tilbakemeldinger fra brukere av ulike helse- og sosialtjenester 
både på kommunalt, fylkeskommunalt og spesialisthelsetjenestenivå. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o NK-TSB har ikke vurdert helheten i praksisstudiet, men registrer at sykepleieres kompetanse blir brukt innen rusbehandling 
både i kommunehelsetjenesten og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For å sikre tilstrekkelig kompetanse hos sykepleiere 
om rus- og avhengighetsproblemer ber vi om at praksis studiene spesifikt nevnes «rus og avhengighetsbehandling». 

 
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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 89. 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 
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 
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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 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Når det gjelder forslagene til retningslinjer for sykepleieutdanningen fremstår forslaget som godt gjennomarbeidet, velfundert 
og med et tydelig og klart språk. Vi viser ellers til de konkrete faglige innspillene som er kommet fra våre helseforetak og 
oppfordrer programgruppen til å ta disse med i betraktning. Vi fremhever imidlertid særlig at det i Helse Midt-Norge er 
enighet på tvers av helseforetakene om flertallets forslag til formulering om praksisdelen av studiet (alternativ «B», minimum 
7+7 uker). 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Antibiotikasentertet for primærmedisin, ASP, Universitetet i Oslo 

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Antibiotikaresistens er et økende problem, nasjonalt og internasjonalt, og økt forbruk av antibiotika er den viktigste årsaken til 
utvikling av resistens. Det skjer fortsatt veldig lite når det gjelder utviklingen av nye antibiotika og det er derfor svært viktig å 
bevare de antibiotika vi har til rådighet. 
Vi må derfor arbeide for å fremme en rasjonell og fornuftig antibiotikabruk i vårt helsevesen. Her er tverrfaglighet viktig og 
Antibiotikasenteret for primærmedisin mener at sykepleierne rolle er viktig, både på sykehus, sykehjem og i 
hjemmetjenesten!  «Sykepleieren kan være med å gjøre en forskjell!» fordi: 
• Sykepleierne er viktige aktører innen antibiotikastyring 
• Sykepleierne er viktige premissleverandører i de avgjørelser som tas når det gjelder forskrivning av antibiotika 
• Sykepleiere med kompetanse og kunnskap kan aktivt gå inn i diskusjon med legen og påvirke legens forskrivninger 
• Bevisste sykepleiere fører til redusert unødig bruk av antibiotika  
 
Antibiotikasenteret mener derfor at det må fokuseres mer på følgende punkter for å være i tråd med tjenestenes fremtidige 
kompetansebehov:              
• Øke kunnskap og kompetanse omkring antibiotika, antibiotikabruk og resistensutvikling  
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        Grunnleggende kunnskap om infeksjoner og antibiotikaresistens og de medisinske konsekvensene av det 
• Økt fokus på infeksjonsforebygging  - deriblant økt fokus på vaksiner  
• Økt fokus på smittevern og hygiene  - Smittevern er også infeksjonsforebygging 
• Prøvetaking- feil og mangelfull prøvetakning kan få store konsekvenser og føre til lenger og mer bredspektret 
forbruk av antibiotika.  
• Økt fokus på farmakologi  og Mikrobiologi 
• Kjennskap og innføring i de Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk både for primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Brukernes fremtidige behov for kompetanse i tjenestene må fokusere mer på antibiotikaresistens  som dermed gir økt 
pasientsikkerhet og kvalitet! 
Vi må fokusere og arbeide for å beholde antibiotika i fremtidens helsevesen, noe som er avgjørende for pasientens sikkerhet 
og behandlingskvalitet og behandlingsmuligheter. 
All moderne medisin baserer seg på virksom antibiotika! 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Kunnskap og generell kompetanse: 
 Økt kunnskap, trygghet og kompetanse omkring antibiotiabruk og resistensutvikling   
 Økt kunnskap og fokus på infeksjonsforebygging og smittevern 
 Økt bevisstgjøring og diskusjon hos studentene omkring temaene 
  
Ferdigheter:  
Vi forutsetter at sykepleiere: 
• Er kompetente og aktive innen antibiotikastyring  
• Har kunnskap om antibiotika, antibiotikaresistens og resistensutvikling 
• Er bevisst omkring antibiotikaresistens i den kliniske hverdagen 
• Kan anvende kunnskap og ferdigheter om hygiene, smittevern og infeksjonsforebygging i praksis - deriblant økt 
fokus på vaksiner  
• Kan ta prøver på en korrekt og riktig måte til rett tidspunkt 
• Har kunnskap og kompetanse som gir trygghet til å være i dialogen med legen angående pasienter som behandles 
med antibiotika – eller med andre i det tverrfaglige/tverrprofesjonelle samarbeide 
• Har grunnleggende kunnskap om infeksjoner og antibiotikaresistens og de medisinske konsekvensene av det 
• Har kompetanse i farmakologi  og Mikrobiologi 
• Har kjennskap til de Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk både for primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten  
 
Jfr. WHO: http://www.who.int/hrh/resources/WHO-HIS-HWF-AMR-2018.1/en/ 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 

o Viktig for å sikre gode praksisplasser og gi "mengdetrening», og gi integrert overgang mellom teori og praksis, og på denne 
måten sikre læringsutbyttet. Dette blir godt eksemplifisert ved kunnskap, kompetanse og ferdighet innen antibiotikaresistens 
og antibiotikabehandling. 
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På dette feltet er det stadig dilemmaer som må løses i den kliniske hverdagen og som derfor krever kontinuitet i praksis over 
tid. 

• 101. Sykepleierutdanningen: 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 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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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 

• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 Brukerorganisasjon 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB) 

• 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, Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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 

• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB) er en interesseorganisasjon som arbeider med å ivareta 
interessene til kvinner med Bekkenleddsmerter ved å formidle informasjon og kunnskap. Vi arbeider for å skape en helhetlig 
forståelse for gunstig kombinasjon av behandling, avlastning i dagliglivet, hjelpemidler og trygderettigheter. LKB fokuserer på 
forebygging og ønsker å fremme mestring og livsglede! Les mer om LKB og vårt arbeid www.lkb.no  
 
LKB er positive til departementets forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger.  
Vi opplever at den er bygget opp på en måte som ivaretar fagpersonens krav til helsefaglig kompetanse, fokus på samhandling 
og brukermedvirkning i et samfunnsperspektiv på individnivå. Og at det legges til rette for tverrprofesjonelt samarbeid.  
 
LKB mener dette er viktig for å sikre at norsk helsevesen skaper en helhetlig forståelse for optimal kombinasjon av behandling, 
avlastning, tilrettelegging og hjelpemidler i dagliglivet for at omfanget av plager skal bli mindre for de som rammes av 
bekkenleddsmerter.  
Det vil være viktig for hver enkelt av de som rammes og av samfunnsøkonomisk stor verdi. Internasjonal forskning viser at mer 
enn halvparten av alle som blir gravide får smerter i enten rygg, bekkenledd eller begge deler. Rundt 20 prosent har 
bekkenleddsmerter. Studier har vist at bekkenleddsmerter kan forårsake større problemer i hverdagen enn ryggsmerter. Hvert 
år blir cirka seksti tusen gravide i Norge. Av disse får rundt tolv tusen bekkenleddsmerter. Noen av disse får så store plager at 
de trenger hjelpemidler for å komme seg rundt. Mellom to og fire tusen fortsetter å ha betydelige plager også etter fødselen. 
Forskning har vist at individuell veiledning og behandling kan hjelpe kvinnene til å bli bra raskere.  
LKB håper at de nye nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger legger til rette for gode studieplaner som gjør 
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at pasienter med bekkenleddsmerter i fremtiden møter kompetente fagfolk som gir individuelt tilpasset behandling, 
oppfølging og tilrettelegging slik at de oppnår høyere livskvalitet og full deltakelse i samfunnet. 

 
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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
o Spesialisthelsetjenesten er i stor endring. Pasientene vil i større grad bli behandlet poliklinisk, gjennom dagbehandling og i 

hjemmet i fremtiden. Samtidig vil inneliggende pasienter i sykehus være alvorlig syke med komplekse og sammensatte behov.  
 
Vi støtter derfor vektingen av de naturvitenskapelige fagene i kombinasjon med fokus på sykepleierens vurderings- og 
handlingskompetanse, samt at sykepleiere kan planlegge og gjennomføre sykepleie til alle pasientgrupper. Dette vil være 
nødvendig kjernekompetanse å ha for sykepleiere nå og i fremtiden, uavhengig av hvilket tjenestenivå pasienter/brukere 
befinner seg på.  
For spesialisthelsetjenesten er det også særs viktig at sykepleiere kan legemiddelhåndtering. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Siden pasienter ligger kortere i sykehus og i større grad behandles hjemme, er det nødvendig å styrke fokuset på sykepleierens 
kompetanse innen helsepedagogikk og helseveiledning, som grunnlag for pasienters/brukeres læring, mestring og 
medvirkning.  
Det er positivt at samvalg er nevnt i retningslinjen. Sykepleiere må ha nødvendige ferdigheter innen kommunikasjon, slik at de 
kan formidle og kvalitetssikre at informasjon og opplæring er mottatt og forstått. Dette er inkludert i retningslinjen, men kan 
bli tydeligere formulert. Dette bør også være et fokusområde i studentenes praksisperioder. Vi støtter at det er et eget 
kunnskapsområde innen innovasjon, helseteknologi og digital kompetanse. Det er nødvendig for å imøtekomme fremtidens 
behov, og er i tråd med den generelle utviklingen hvor pasienter i større grad får behandling og videre oppfølging hjemme. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Det er uklart hvor standardiserte utdanningene kommer til å bli på grunnlag av denne retningslinjen, selv om 
læringsutbyttebeskrivelsene er mange og til dels detaljerte. 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 dette ikke tilfelle. Et forslag er å etablere et fora under den nasjonale arbeidsgruppen 
som er likeverdig sammensatt mellom tjenestene og UH sektoren. Denne gruppen må ha et mandat som sikrer samarbeid 
mellom utdanningsinstitusjonene på programplannivået.  Alternativt må tjenestene representeres i større grad i det 
eksisterende «profesjonsrådet» som nå heter «nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sykepleie». 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Forebygging og håndtering av trusler og vold  

Rus og psykiatri 
Legemiddelhåndtering  
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Migrasjonshelse 
ABCDE - F tenkning, samt Isbar kommunikasjon og NEWS 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Den sluttkompetansen som beskrives i retningslinjen er omfattende, men bør det kunne dekkes gjennom et treårig 
bachelorprogram. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Ja 

• 98. Begrunn svaret 
o Det støttes at studiet bygges opp fra det basale og grunnleggende til det komplekse og sammensatte. Videre støttes det tidlig 

introduksjon til basalfag og grunnleggende sykepleie, og at første studieår inneholder både teoretiske og praktiske studier. 
 
Tabellen på s 8 er ikke selvforklarende. Vi savner at grunnleggende sykepleie er et gjennomgående tema i alle tre studieårene. 
Et forslag er å fjerne tabellen, men da må det eksplisitt beskrives at legemiddelhåndtering skal være et gjennomgående tema i 
alle tre studieårene. 
 
. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Læringsutbyttene må være styrende for valg av praksissted og lengde.  

Det viktig at sykepleierutdanning i Norge har krav til samme antall praksisuker som angitt i EU/ EØS direktiv for å få en 
godkjent utdanning (et poeng som ble nevnt på høringskonferansen Gardermoen vår 2018). 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o SØ ønsker at læringsutbyttet under kunnskap endres fra «Kjenner til farmakologi» til: 

«Har kunnskap om farmakokinetikk, legemidlers virkninger, bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner». 
 
I forskriften står det at «Praksisveileder skal ha relevant faglig kunnskap og bør som hovedregel ha formell 
veiledningskompetanse. I retningslinjen er dette strammet inn til følgende formulering: «Den veilederen som har et 
hovedansvar for veiledning og vurdering av studenten eller studentgruppen i en definert praksisperiode, skal ha 
veilederutdanning tilsvarende minimum 10 studiepoeng på mastergradsnivå. Dette bør tas ut av retningslinjen.  
Veiledning er en kontinuerlig oppgave for sykepleiere, og kompetansen som ligger til grunn kan benyttes både til pasienter, 
pårørende, kollegaer og studenter. De læringsutbyttebeskrivelsene som omhandler dette i retningslinjen, må kvalifisere for 
denne oppgaven. Vi lurer på hva som er bakgrunnen for at læringsutbyttet under kunnskap «kjenner til undervisnings- og 
veiledningsmetoder» er lagt på et lavere nivå enn læringsutbyttet under ferdigheter «kan anvende kunnskap om…». 
 
Med det store studentvolumet som helseforetaket har et medansvar for å utdanne, vil kravet om minimum 10 studiepoeng 
veilederutdanning på mastergradsnivå være svært ressurs – og kostnadskrevende. Ti studiepoeng genererer ca. 250 timers 
arbeidsinnsats fra den enkelte kandidat, som betyr fravær av fast personell som igjen kan ha betydning for pasientsikkerheten.  
Krav om kompetanse på de sykehusansatte veilederne, må ses i sammenheng med hva som skal være universitets- og 
høgskoleansattes rolle når studentene gjennomfører sine studier i praksis. HSØ støtter formuleringen 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 likevel for lite tydelig definert. Det kan ikke være opp til det enkelte 
helseforetak den enkelte utdanningsinstitusjon å fremforhandle løsninger på dette. OUS støtter derfor forslaget om at det 
utarbeides nasjonale maler for samarbeidsavtaler hvor blant annet utdanningsinstitusjonenes ansvar for oppfølgingen av 
studenter i praksis operasjonaliseres, basert på beskrivelsen i forskriften. 
Et område som det nye styringssystemet ikke fanger opp, og som i dag har et klart forbedringspotensial, er dialog om 
dimensjonering av studieplasser. Tjenestene opplever å ha liten eller ingen innflytelse på antallet studieplasser som opprettes. 
Det bør utformes et bedre og mer forutsigbart system for å avstemme dette behovet. Med tanke på de antatt store 
rekrutteringsutfordringene som vil oppstå fremover, er det avgjørende at studieplassdimensjoneringen foregår på en 
tillitsvekkende og fornuftig måte.  
 
HOD kartlegger kapasitet som grunnlag for dialog med KD om fastsetting av kandidatmåltall, men UH sektoren beslutter selv 
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hvor mange studenter de velger å tilby studieplass, uten å være i dialog med tjenestene om kapasitet. Denne utviklingen kan 
ikke fortsette. Her har UH-sektor og tjenestene mye å hente på økt koordinering og samspill. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Private sykehus 

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

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Prognosen for demografiutviklingen sier at den eldre befolkning blir større. Spesialisthelsetjenesten skal ta seg av de sykeste 
multimorbide eldre. Vi synes ikke det kommer tydelig frem at sykepleiere skal jobbe med syke, og nevnte gruppe spesielt. 
 
Under kunnskapsområdene synes vi at det multikulturelle aspekt bør komme tydeligere frem. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Brukerperspektivet kommer i liten grad frem. Fremtidens pasient forventer å være informert og ta aktiv del i behandlingen. 
Retningslinjen bør fremheve bruk av teknologi som en del av behandling, samt hvordan en kan nå brukerne med informasjon 
ved hjelp av ny teknologi. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Vi ser det som nyttig og riktig at basiskunnskapene er systematisert og beskrevet, slik at de speiler alle ferdigutdannede 
sykepleiere. Endel av basiskunnskapene er samtidig så generelle at de ikke er fagspesifikke. Det fagspesifikke, det detaljerte, 
må da være spisset slik at helsefagutdanningene blir komplementære og ikke for like. Her vil det påhvile et stort ansvar på den 
enkelte utdanningsinstitusjon. Retningslinjen tar inn kunnskapsområder/ferdigheter på svært ulikt nivå. En fremhever f.eks 
ABCDE-prinsippet og i neste punkt "kunnskap om folkehelse". Det er viktig at En kjenner igjen sykepleien i retningslinjen. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Vi finner ikke igjen brukermedvirkning i retningslinjen i den grad som den bør være. 

Vi savner kompetanse som ivaretar den multikulturelle pasient, samt ulikhet i helse. 
Vi ser det også som viktig at den kliniske kompetanse blir fremhevet ennå mer. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 2 
• 96. Begrunn svaret 

o Kunnskapsområdene og basiskunnskapen som forventes at en ferdigutdannet sykepleier behersker er svært stor. Med de 
kravene som skisseres, mener vi at det vil være utfordrende å dekke kunnskapen inn på 3 år. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Ja 

• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 

o Det er ønskelig at veileder har formell veilederkompetanse, men med den praksistyngden som spesialisthelsetjenesten i dag 
har, vil dette kravet være vanskelig å gjennomføre i praksis. Dette pga av turnover på ansatte og total mengde av studenter. 
Vi støtter at Alternativ B som et utgangspunkt. Dette begrunnes ut i fra at læringen tidsaspektet er viktig for at studentene kan 
bli trygge og dermed vil læringsutbytte bli større. For praksisfeltet oppfattes lengre praksisperioder mer stabilt og mindre 
hektisk. Det må samtidig påpekes at vi har problemer med å fremskaffe kvalitativt gode nok praksisplasser, særlig innen 
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ortopedi, hvis studentantallet øker. Dette begrunnes ut i fra at liggetiden reduseres  og stadig mer av behandlingen gjøres 
dagkirurgisk eller poliklinisk. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Haraldsplass Diakonale Sykehus mener at høringsutkastet er en god start, som et utkast for å få laget felles retningslinjer for 

helse og sosialfagutdanningene.  Overordnet mener vi at retningslinjene blir for generelle og mangler tydeliggjøring av det 
spesifikke i den enkelte utdanning. 
Det er vanskelig å forstå nyansene i begrepene som er brukt for å rangere kunnskapsnivå under kunnskap og ferdigheter. 
Dette kan skape utilsiktede/uønsket variasjon mellom utdanningsinstitusjonene. 
Vektig av kunnskapsområdene burde vært gjort, da noen områder er mer grunnleggende og viktig enn andre. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

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

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Det er positivt at fellesforskriftens bestemmelser om systematisk risikovurdering og forebygging av uønskede hendelser er 
implementert i retningslinjen. Det samme gjelder kompetansen om tjenesteinnovasjon og digitalisering.  
 
Retningslinjen har hovedsakelig et spesialisthelsetjenestefokus og tar i mye mindre grad høyde for at sykepleie også utøves i 
kommunehelsetjenesten. Læringsutbyttebeskrivelsene må ta utgangspunkt i dagens og fremtidige pasientforløp hvor 
primærhelsetjeneste står sentralt. Slik retningslinjen er formulert, beskriver den i liten grad sykepleiers oppgaver og ansvar i 
spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Derfor er det uklart om retningslinjene er i tråd med fremtidig 
kompetansebehov. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Retningslinjens manglende fokus mot kommunehelsetjenesten er problematisk, da mange pasienter i fremtiden vil behandles 
i kommunene. Kommunikasjon med og veiledning av brukere og pasienter synes ikke å være tilstrekkelig ivaretatt.  
 
Sykepleierens omsorgsutøvelse, etiske og relasjonelle kompetanse er sentralt for å ivareta pasientperspektivet. 
Kunnskapsområdet Etikk, kommunikasjon og samhandling omhandler likevel i liten grad etikk og etisk refleksjon. 
 
Argumentasjon og ansvarsfølelse med hensyn til faglig forsvarlighet i tjenesten bør inn under dette punktet. Betydelige 
mangler vedrørende etikk-kompetansebeskrivelser vil kunne føre til dårlig ivaretagelse av pasientens integritet og verdighet.  
 
Sett i lys av omfang og innhold, erlæringsutbyttebeskrivelsene om samebefolkningen overdimensjonert. Å nevne 
minoritetsgrupper og urbefolkning burde være tilstrekkelig, eventuelt at samer nevnes kun der det er strengt nødvendig for 
synliggjøre vesensforskjell fra andre minoritetsgruppers situasjon. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Vi stiller oss positive til styring av utdanningene gjennom sluttkompetansebeskrivelser. Dette vil kunne bidra til mer enhetlig 
profil blant sykepleierutdanningene og en viss likhet mellom de forskjellige profesjonsutdanningene. Samtidig mener vi at 
retningslinjen ikke går langt nok for å bidra til å gjøre utdanningen mer fleksibel og tilpasset morgendagens behov for 
sykepleietjenester mht. krav til praksis og krav til hvor i studieforløpet emner skal inngå.  
 
Retningslinjens utforming fremstår som for konservativ og tradisjonell. Den synes ikke å ta høyde for fremtidige og 
forskningsbaserte måter å undervise og organisere utdanningen. Dette kommer tydeligst frem i beskrivelsene av «oppbygging 
av studiet» og praksiskravene. Vi vet ikke hvilke behov vi står overfor i helsevesenet i fremtiden og må ta høyde for fremtidige, 
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pedagogiske læremetoder. Rammene bør derfor være overordnet, slik at utdanningene har rom for å legge til rette for en 
innovativ utdanning og for innovative løsninger i den teoretiske og praktiske undervisningen. En bør unngå for mye 
detaljstyring i rammeverket, da detaljstyring hindrer muligheten for innovasjon. Vi klarer ikke å møte fremtidens behov 
dersom det legges opp til for mye detaljstyring. Det blir også vanskelig å 
bygge opp gode emneplaner dersom det forekommer for mye styring gjennom for mange og detaljerte LUBer.  
 
Det er alt for mange kunnskapsområder som delvis er konkretisert eller er for detaljerte. Det virker lite logisk og inkonsekvent 
at det finnes detaljerte LUBer på enkelte områder, men ikke for andre. For eksempel: om «smitte» skal stå i kunnskapsområde 
V, bør det kun fremkomme som ett av flere eksempler, slik som polyfarmasi mm. LUBen om pre- og postoperativ sykepleie er 
for eksempel identisk med en LUB i våre mer detaljerte emneplaner. Det samme gjelder de detaljerte LUBer om førstehjelp for 
helsepersonell, hvilket er godt integrert i våre emnebeskrivelser i teori og praksis knyttet til akutt beredskap. Det synes å 
mangle en indre logikk i utformingen av retningslinjen. Det som er sammenbindende for retningslinjen, for eksempel et 
sykepleiefokus fremfor støttefagfokus, bør tydeliggjøres. Det er for mange LUBer på kunnskap sett i forhold til anvendelser 
Det er viktig at LUBene balanserer teori og praksis, særlig i en profesjonsutdanning som sykepleie. Dette kan for enkelte 
kompetanseområder eventuelt løses ved å kombinere kunnskap og ferdighet i en generell kompetanse LUB. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Det er positivt at de naturvitenskapelige områdene i sykepleie får større plass enn i tidligere rammeplan. Vår oppfatning er at 

overordnede retningslinjer bør åpne for en mer visjonær tenkning i sykepleie. Ved å skape en indre logikk og sammenheng, 
skapes en forståelse for fagets egenart slik at studentene kan utdannes til og dannes inn i sin rolle som sykepleier. 
Retningslinjen bærer preg av et manglende helhetssyn på mennesket. Dette gjelder både i formålsbeskrivelsen og i de 
konkrete LUBer som mangler en tydelig sykepleiesubstans. Å få avklart et tydelig sykepleiefokus, hva er det som definerer 
sykepleieutøvelsen, vil gi utdanningene, brukere/pasienter og arbeidsgivere en tydelig forståelse om hva utdanningen 
inneholder og hva en kan forvente av en person som er utdannet som sykepleier. Vi mener at den faglige profesjonsprofilen 
kommer tydeligere frem i retningslinjene til de andre helsefagutdanningene som har jobbet parallelt med utarbeidelse av 
nasjonale retningslinjer, for eksempel vernepleie.  
 
Begrepene «sykepleie» og «omsorg» er lite brukt i retningslinjen. Sammen med etikk og kommunikasjon, er disse sentrale 
sykepleieområder som bør ivaretas på et tilstrekkelig høyt kompetansenivå i retningslinjen. Det ville også vært en fordel om 
«sykepleie» var inkludert i ett eller flere av kunnskapsområdene, slik som i for eksempel «Sykepleie, etikk og profesjonsrollen» 
eller 
«Sykepleie, helse og sykdom». En tydelig sykepleieprofil kan bidra til at kandidaten blir tryggere på sin kompetanse, særlig i 
møte med andre profesjoner i tverrfaglig samarbeid. Store demografiske og teknologiske endringer preger vårt samfunn. 
Kompetanse knyttet til migrasjon, aldring og teknologi bør derfor fremheves mer i retningslinjen, både i formålet og LUBer. 
Internasjonalisering er heller ikke nevnt. Kompetanse som ivaretar sykepleierens rolle som kritisk og reflektert samfunnsaktør 
savnes også. Sykepleie skal i større utstrekning enn i dag foregå i brukerens hjem, noe som krever økt kompetanse om eldre, 
rus, komorbide tilstander, mestring frivillighet og tjenesteinnovasjon. Profilen og språket i retningslinjen er derimot for 
institusjonspreget og tar i mindre grad høyde for at sykepleie også utøves i kommunehelsetjenesten. LUBene har i alt for stor 
grad et individfokus.  
 
De samfunnsvitenskapelige områdene er lite vektlagt. Retningslinjen ville blitt mer dekkende dersom man hadde tatt med 
individ, samfunn og livsløp mer gjennomgående på flere av LUBene. Sykepleiere vil få mange nye oppgaver i fremtiden og må 
ha kompetanse på samfunnsmessige forhold. Et eksempel fra 2 LUBer fra vernepleierutdanningen område: «4) Har bred 
kunnskap om sammenhenger mellom helse og sykdom i et individ, samfunns- og livsløpsperspektiv. 5) Har kunnskap om 
sykdomsforebygging og helsefremming på individ, gruppe og samfunnsnivå». Ved slike formuleringer kan mange av de mer 
detaljerte LUBene strykes. Videre mener vi det er 
uhensiktsmessig og urealistisk å operere med et lavere kunnskapsnivå på for eksempel farmakologi og psykisk helse enn 
fysiologi, anatomi og biokjemi. Under formål er «fremme helse forebygge og behandle sykdom, lindre lidelse» tatt med, men 
ikke rehabilitering. Det bør inkluderes i formålet. «Mestring» er et annet sentralt begrep i sykepleieutøvelsen som bør 
inkluderes i formålet. Dette vil bidra til å dreie fokuset over på pasientens deltakelse og egenomsorg, noe som er blitt mer 
aktuelt etter innføringen av samhandlingsreformen. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Som påpekt tidligere er detaljeringsgraden og mengden LUBer for omfattende, og det vil være vanskelig å oppnå alle 
sluttkompetansebeskrivelsene innenfor en ramme på tre år. I formålsbeskrivelsen kommer det for eksempel frem at 
«Utdanningen skal sikre at kandidaten kan håndtere komplekse pasienttilstander og sykdomsbilder.» 
Dette er et altfor ambisiøst mål. Det utdanningen kan klare i løpet av en treårig BA-studium er å sikre at kandidaten har 
grunnlag eller kompetanse for å håndtere komplekse pasienttilstander. Det er en treårig generalistutdanning, mer spesialisert 
sykepleiekompetanse ivaretas på videreutdanninger, masterutdanninger og tjenesteinstitusjonenes spesifikke 
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fagoppdateringskurs. Retningslinjen bør ha et større læringsfokus i en utdanningssituasjon.  Den må i større grad fremheve 
kompetanseområder som ivaretar evne til kritisk refleksjon og kunnskapsbasert profesjonsutøvelse som øker studentenes 
forberedthet i møte med endringsbehov i tjenestene og kravet om å være ansvarsbevisste deltakere i samfunnsutviklingen. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Nei 

• 98. Begrunn svaret 
o Det er fint at beskrivelsen under oppbygging av studiet er mer åpen og fleksibel. Tabellen (s.8) som skisserer temaer/emner 

for de tre årene og gjennomgående temaer bør imidlertid utelates fra retningslinjen. Den fremstår som mer forvirrende enn 
avklarende. Den ivaretar hverken behovet for progresjon i fagområdene gjennom tre år eller behovet for standardisering.  
 
Praksisbeskrivelsene oppleves delvis konservative, mangelfulle og har blitt viet liten plass i retningslinjens utkast. Dette 
kapittelet fremstår mer som en diskusjon og et uferdig notat. Praksis beskrives som en integrert del av studiet, men det er ikke 
samsvar mellom praksiskravene og læringsutbyttebeskrivelsene. Beskrivelsen av praksis legger for eksempel opp til for 
stramme rammer, både med hensyn til detaljering av hvordan praksis skal gjennomføres (eksempler på aktiviteter som skal 
finne sted) og hvilke praksisområder kandidatene skal gjennom. Dette mener vi er tilstrekkelig ivaretatt i EU direktivet og 
LUBene i denne retningslinjen. En stram styring på dette området virker lite innovativt og er med på å opprettholde 
utfordringene fra nåværende rammeplan. Vi ser heller ikke behovet for detaljstyring av samarbeidet mellom tjenestene og 
utdanningen gjennom en nasjonal mal. Innholdet er for detaljert og overflødig. Innholdet i samarbeidsavtalen bør tilpasses 
tjenestenes og utdanningenes lokale behov for regulering av samarbeidet, hvilket vil variere avhengig av geografiske og 
demografiske forhold. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o A 

• 100. Begrunn svaret 
o Vi mener det er viktig å åpne opp for alternative former for pedagogisk gode læremetoder. Alternativ A gir rom for fleksible 

løsninger for den enkelte utdanning. 
 
Vi må kunne åpne for lange praksisperioder på flere områder i utdanningen. Samtidig må institusjonene oppfylle sitt 
samfunnsmandat og utdanne flere dyktige sykepleiere til primær- og spesialisthelsetjenesten. For å kunne oppfylle dette 
mandatet er vi avhengig av å ta i bruk nye måter å organisere sykepleierutdanningen, både den teoretiske og den praktiske 
delen av undervisningen. Alternativet som legger opp til 7 ukers praksis for to praksisperioder er derfor unødvendig og 
uhensiktsmessig. Dette bryter med nytenkning rundt pedagogisk undervisning i skjæringspunktet teori og klinikk. Det er 
dessuten vanskelig å se hvordan et uspesifisert praksisområde på tilfeldigvis 7 uker skal sikre kvalitet.  
 
Dette tydeliggjør problemet med en detaljstyring av praksis på et overordnet nivå, hvilket også fratar 
utdanningsinstitusjonene ansvar og myndighet for den pedagogiske virksomheten. Læringsutbyttebeskrivelsene må være 
styrende for både den praktiske og teoretiske delen av utdanningen. Fastsetting av tid til temaområdene i praksis må skje 
lokalt, da det er mer enn tiden alene som er avgjørende for kvalitetssikring av praksis. Tjenestenes kapasitet, 
veiledningsressurser, pedagogiske metoder og studentenes aktive deltagelse vil være mer avgjørende for studentenes læring. 
Vurderinger av nødvendig og tilstrekkelig tid til praksisområdene er en viktig del av pedagogikken og må tilrettelegges ut fra 
lokale forhold av den enkelte utdanning i samarbeid med studentene og tjenestene. Dessuten må skikkethetsvurderingen av 
studenter skje gjennom hele studiet, ikke bare i den praktiske delen av utdanningen. Med 50% av studietiden i praksis vil det 
bli flere lange perioder. Hvordan dette organiseres er en sentral del av utdanningenes pedagogiske frihet. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Et gjennomgående tema for sykepleie i utdanningen er ikke tilstrekkelig identifisert i retningslinjen. Bruken av taksonomier for 

å sikre utvikling av kunnskap er ikke brukt i tilstrekkelig grad. For mye sentral sykepleiekompetanse er på for lavt nivå, og dette 
sikrer ikke studentenes handlingsberedskap og forståelse for sykepleieutøvelse. Kunnskap tolkes gjerne som en kognitiv 
ferdighet. Benevningen «kunnskapsområder» bør derfor endres til enten læringsutbytteområder eller kompetanseområder 
Det er viktig å utvikle logikken under hvert kunnskapsområde. Slik det står varierer dette mye. Fint om underpunktene under 
overskriften følger en kronologisk rekkefølge i forhold til hovedoverskriften.  
 
En må også se på begrepsbruken, eksempelvis i kunnskapsområde IV brukes både 
begrepet tverrfaglig samarbeid og tverrprofesjonelt samarbeid. I retningslinjen brukes begrepene basalfag og 
kjernekompetanse om hverandre (ikke i LUBene). 
Det anbefales å bruke ett begrep konsekvent. Under oppbygging av studiet står det beskrevet at studenten skal «tilegne seg 
naturvitenskapelige fag, inkl. å bli testet». Det bør fjernes at vi skal «teste» studentenes kunnskap, vi skal sikre deres 
kompetanse og forståelse i et profesjonsfag. Side 9: Parentesen i følgende setning bør fjernes: «I praksisstudiene skal det 
legges til rette for varierte læringsformer (som f. eks. litteraturstudier, casestudier, ferdighetstrening, simulering 
og refleksjon)». Side 9: Følgende setning er overflødig og bør utelates: «Lærer skal være oppdatert i praksisstedets 
problemstillinger, og sikre kontinuitet, sammenheng og progresjon i studiet. Det må også tilstrebes kontinuitet i samarbeidet 
mellom utdanningsinstitusjon og praksissted.» Et avsnitt i retningslinjen som starter med «Praksis kan forstås som...», viser til 
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en utdatert definisjon og bør tas ut. Den er begrensende og refererer til dagens mester-svenn tenkning. 
Det er mange andre og mer innovative måter praksis kan forstås på. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kompetansetjeneste 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten 

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Verdens helseorganisasjon (WHO) anser antibiotikaresistens som den største trusselen mot folkehelsen, og globalt og 
nasjonalt er det utarbeidet handlingsplaner for å møte denne trusselen (1; 2). For å forebygge/begrense utviklingen av 
antibiotikaresistens er det behov for tverrfaglig innsats både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Det er avgjørende at alle 
helsearbeidere har innsikt i smittevern for å forhindre spredning av antibiotikaresistente bakterier, men også at de har 
kunnskap om god/rasjonell bruk av antibiotika for å unngå både spredning og utvikling av resistens. Sykepleiere har en 
nøkkelrolle i dette arbeidet (3).  
Retningslinjen har i kapittel V vektlagt både kunnskap og ferdigheter innen smittevern, men har ikke tydeliggjort behovet for 
kunnskap og ferdigheter for god/rasjonell antibiotikabruk. Vi anser dette som en mangel ved retningslinjen. 
Sykepleiere har en avgjørende rolle i pasientenes antibiotikabehandling, og har gjennom sine oppgaver både kunnskap og 
erfaring som kan bidra til å gjøre antibiotikabruken bedre (4), eksempelvis;  
• mikrobiologisk prøvetaking (bl.a. riktig prøvetaking og korrekt utfylte rekvisisjoner) 
• administrering av terapeutisk og profylaktisk antibiotika (bl.a. er administrering til riktig tidspunkt avgjørende for 
kurasjon/forebygging av infeksjoner) 
• registrering av effekter (f.eks. vitale parametere) og bivirkninger (f.eks. allergiske reaksjoner) 
• vurdering av muligheten for overgang fra intravenøs til peroral administrasjonsform 
 Dette er kunnskap og erfaring som behandlingsteamet rundt infeksjonspasientene er avhengig av for å kunne ta gode 
beslutninger; trenger pasienten antibiotika, er det mulig å velge antibiotika som ikke er resistensdrivende (smalspektrede -) og 
kan administrasjonsform endres til perorale alternativer?  
Det forventes også at sykepleierne kan inngå i tverrfaglige team som jobber systematisk for kvalitetsforbedring av blant annet 
antibiotikabehandlingen, jfr. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (5). 
Bevisstgjøring av sykepleierne sin rolle i arbeidet for god/rasjonell antibiotikabruk må være et obligatorisk element i 
grunnutdanningen, og dette må sikres ved tydeliggjøring i den nasjonale retningslinjen. Vi foreslår at temaet integreres i 
kapittel V der det hører naturlig sammen med læringsutbytter for smittevern. Vi anbefaler derfor følgende justeringer (side 6): 
 
«V. KVALITET OG PASIENTSIKKERHET 
Kunnskap 
1. Har bred kunnskap om smittekjeden og hygieniske prinsipper» 
Endres til  
1. Har bred kunnskap om prinsipper for smittevern, inkludert forebygging av antibiotikaresistens  
og 
«Ferdigheter 
1. Kan anvende faglig kunnskap for å bryte smittekjeden og forhindre spredning av uønskede mikrober»  
Endres til   
1. Kan anvende faglig kunnskap for å bryte smittekjeden og bedre bruk av antibiotika 
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Vi takker for muligheten til å komme med innspill til retningslinjen. 
 
Referanser  
 
1. WHO. Updated April 2015. Antimicrobial resistance http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/ 
2. Helse- og omsorgsdepartementet. 2016. Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-mot-antibiotikaresistens-i-helsetjenesten/id2469646/ 
3. Edwards R, Drumright L, Kiernan M, Holmes A. 2011. Covering more Territory to Fight Resistance: Considering 
Nurses' Role in Antimicrobial Stewardship. Journal of infection prevention 12:6-10 
4. Olans RN, Olans RD, DeMaria A, Jr. 2016. The Critical Role of the Staff Nurse in Antimicrobial Stewardship--
Unrecognized, but Already There. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of 
America 62:84-9 
5. Det Norske Justisdepartement. 2016. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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:  
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• 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 sykepleierutdanningen også bør ha med dette læringsutbyttet. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Statlig etat 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o BarnsBeste - nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 

• 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, Sykepleierutdanningen, 

Vernepleierutdanningen 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende savner kompetanse på hvordan foreldre og søskens 
helseproblemer og død påvirker barn og unge i familien, og hvordan helsepersonell kan bidra til at barn som er pårørende får 
informasjon og nødvendig oppfølging.  
 
Helsepersonelloven § 10a  
Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er pårørende til foreldre eller søsken 
 
Helsepersonelloven § 10b 
Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er etterlatte etter foreldre eller søsken 
 
Veileder IS-2587  
 
Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten 
 
Rapport IS-0522 Barn som pårørende – resultater fra en multisenterstudie 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1025/Barn%20som%20p%c3%a5r%c3%b8rende-IS-0522.pdf 
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www.barnsbeste.no 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Retningslinjene er både framtidsrettet og innovativ. Beskriver både detaljert og komplekse læringsoppgaver. 
Læringsutbyttebeskrivelsene bidrar til å detaljere der det er viktig, og åpner for presise beskrivelser av kompetansen. 
Forutsetter et tettere samarbeid mellom praksis og utdanningsinstitusjonene. Det ønskes velkommen! 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Åpner for mindre skille mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og tettere samarbeid mellom praksis og 
utdanningsinstitusjonene. 
Stiller også høyere krav til praksiskompetanse hos lærerne. Det er viktig! 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Fin balanse, gode nasjonale føringer med mulighet for lokale tilpasninger. 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Nei, kan ikke se noen. 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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 

• 96. Begrunn svaret 
o God balanse mellom teori og praksis, 50/50. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Ja 

• 98. Begrunn svaret 
o Viktig med tett samarbeid mellom praksis og utdanning. 

Utvikling skjer i praksis, hva med krav til praksisoppdatering av undervisningspersonellet?  
Viktig med flere delte stillinger mellom utdanning og praksis. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Viktig at studentene får oppleve kontinuitet i praksis. Det skaper trygghet både for studenter, pasienter og veiledere. 

Å være på et praksissted i lengre tid, gir mulighet for refleksjon og dybdelæring. 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 Klinisk utdanningsavdeling ved 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Generelt oppfattes retningslinjene som noe fragmentert og utydelig for hva en generell sykepleier skal inneha av 
sluttkompetanse.  
 
Innenfor kunnskapsområder; profesjonen sykepleie må tydeliggjøres. Eks. i kunnskapsområde 1 kan det hete; Helse, sykdom 
og sykepleie.   
 
Innenfor ferdigheter; Fagområdene farmakologi og medikamenter (jfr. forskrift for legemiddelhåndtering), sykepleierfaglig 
observasjons-og vurderingsverktøy, kliniske IKT-system, barn og unge og eldre bør ha høyere kompetansekrav. (eks: bruke 
verb som "kan anvende". Dette vil igjen vil styrke pasientsikkerheten. Eks. må kunne vurdere kvalitet i sykepleieutøvelse, ikke 
bare ha innsikt! Eks. ikke bare justere egen profesjonsutøvelse, men forbedre. Eks. kunne begrunne og argumentere for eget 
fag samt oppdatere eget fag. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o I tillegg til forrige begrunnelse er det mangelfulle kompetansekrav knyttet til innvandrehelse, generell pasientsikkerhet og 
pasient- og brukerperspektivet. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Retningslinjene vurderes til å være for generell og utydelig, noe som kan medføre at autonomien for utdanningsinstitusjonene 
blir for stor (gir stort rom for tolkning). Dette kan medføre at det blir store variasjoner i sykepleierutdanningene. Det er viktig 
med en viss standardisering av norske sykepleier. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Det mangler: Kompetanse innen veiledningspedagogikk, tverrprofesjonelt samarbeidslæring(TPS), hygiene og smittevern, 

kliniske IKT-systemer, innvandrehelse, kommunikasjon og profesjonalisere språket som gjennomgående tema. 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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 

• 96. Begrunn svaret 
o Anser som gjennomførbart, da retningslinjene delvis har for lave krav til kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Nei 

• 98. Begrunn svaret 
o Retningslinjene mangler en tydeligere rød tråd med gradvis læring som kvalifiserer til sykepleier. Det er ønskelig med en 

tydeligere profesjonsrettet sluttkompetanse. 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 

o NB: Uavhengig av alternativ A og B så mener vi at innenfor rammene av 7 sammenhengende praksisuker må det legges til 
rettes for fleksibilitet samtidig som kvaliteten opprettholdes og kan tilpasses gjennomførte og kommende endringer i 
helsetjenestene.  
 
Å ikke tallfeste antall uker sammenhengende kan resultere i fraksjonerte usystematiske praksisstudier og læring. 
Minimumskrav på antall uker i spesialisthelsetjenesten vil kunne sikre mer kvalitet i læringen innenfor sentrale fag som 
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sykepleiefaget, basalfagene, prosedyrer etc. samt kompetanse i pasientforløp. 
 
Viktig at praksisstudiet veiledes og læres på et kunnskapsbasert nivå. Det bør ikke stå at veileder skal ha minimum 10 st. p. 
veilederutdanning, men fortrinnsvis ha formell utdanning (jfr. retningslinjene –fysioterapi). 
Hva er kriteriene for en oppdatert lærer i praksis? Dette kommer ikke tydelig nok frem. Praksisstedets problemstillinger er 
også uklart. Menes det her praksisstedets virksomhet? 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o De ulike studieprograms retningslinjer burde hatt noen like kompetansemål. Eks. innen TPS.  

Se eks. til fysioterapi: kan reflektere over hvordan egen og andres kompetanse kan brukes i tverrprofesjonelt samarbeid for å 
utvikle et brukertilpasset helse- og velferdstjenestetilbud. Et annet eks: kan koordinere og lede tverrprofesjonelt samarbeid 
mellom ulike tjenester og tjenestenivåer (jfr. retningslinjer-sosionomutdanningen).  
Det savnes også mer konkret og mer presise formuleringer på hva en skal kunne som sykepleier, eks. innen etikk, barn/unge, 
eldre, rus og psykiatri.  
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Viktig at utdanningsinstitusjonene har en enighet om vektingen av de ulike innholdskomponentene i utdanningens 
studieplaner, samt  om evaluering og vurderingsformer/eksamen. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

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

• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Farmakologi kunne vært beskrevet mer om hva de skal kunne  f.es virkning og bivirkning 
Mangler det  habilitering og rehabilitering (fokus på hverddagsrehabilitering og tidlig innsats) 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 89. Begrunn svaret 
o OUS stiller seg bak høringssvaret fra Helse Sør-Øst, men velger også å levere eget. 
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På grunn av begrensninger i antall tegn (maks 4000 pr spørsmål), er OUS sitt høringssvar sendt direkte til KD i egen e-mail den 
25.6.2018. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 Molde. Vitenskapelig høgskole i logistikk 

• 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 Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Formålet med sykepleierutdanningen må tydeliggjøres og presiseres mer. 
 
Slik kunnskapsområdene nå er formulert reflekterer de ikke  i tilstrekkelig grad sykepleiefaget og fremtidige 
kompetansebehov. De er for generelle. Det er viktig at sykepleie som begrep (som fagområde og profesjon) kommer tydelig 
inn i kunnskapsområdene og det krever at en arbeider mer med å synligjøre sykepleiefagets kjerneverdier og 
kjernekompetanse i retningslinjene.  
 
Hvordan kan kunnskapsområdene evt. justeres for å sikre synliggjøring av sykepleiefaget og relevant innhold?  
Et forslag på kunnskapsområder:                                                                                                                                
 I.)  Sykepleie, omsorg, helse og sykdom 
II.)  Yrkesrolle, etikk/yrkesetikk og samarbeid 
III.)  Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk 
IV.)  Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet 
V.)   Innovasjon og tjenesteutvikling 
VI.)  Helseteknologi og digital kompetanse   
 
Retningslinjene skal ifølge KD være førende for institusjonenes (UH) arbeid med utdanningene, hvor det skal være 
handlingsrom innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og institusjonell tilpasning ved den enkelte institusjon og i 
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tråd med tjenestenes og brukernes fremtidige behov. En kan se for seg utfordringer i at her kan bli større ulikheter i 
utdanningene noe som også vil påvirke studentmobilitet. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Se forrige pkt i forhold til klargjøring av kompetanse ( profesjonens fagområde og  kjernekompetanse)  i helse- og 
sosialtjenestene. Samarbeid og medvirkning etc. er sentrale punkt. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 3 
• 93. Begrunn svaret 

o Læringsutbyttebeskrivelsene (LUBer) er lite konsistente, svært detaljerte og på varierende abstraksjonsnivå. 
Naturvitenskapelige emner har i stor grad «bred kunnskap» i motsetning til alle LUBer fra IV til VI, hvor en ikke bruker «bred 
kunnskap» i det hele tatt. Noen vesentlige kompetanser er beskrevet på for lavt nivå, for eksempel farmakologi, hvor det står 
«kjenner til», men som vi mener bør vektlegges vesentlig høyere. Det er ikke brukt «bred kunnskap» på noen 
samfunnsvitenskapelige emner. Naturvitenskaplige emner er slik vektlagt med høyere NKR enn samfunnsvitenskapelige. 
Generelt er det for få LUBer med NKR «bred kunnskap». Dette vil kunne gi utfordringer vedr UH sin mulighet for autonomi og 
nasjonal standardisering. Det er også viktig at det er samsvar med anvendelses-nivået under "ferdigheter". I ytterste fall kan 
dette føre til manglende kompetanse når det gjelder å ivareta tjenestenes eller brukernes fremtidige behov. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Sykepleierens rolle og selvstendige funksjon må tydeligjøres. 

Sykepleiens rolle som samfunnsaktør og utøvelse av det helsepolitiske ansvaret, samt kompetanse knyttet til globale 
helseutfordringer og internasjonalisering er kompetanse som er mangelfult beskrevet i retningslinjene. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Se ovenforstående argumenter og begrunnelser. 
UH må gjøre sine vurderinger i forhold til oppbygging av studiet for å sikre en kvalitativ god sykepleieutdanning og som står i 
forhold til helse- og omsorgstjenestenes behov fremover. Et tett samarbeid med tjenestene er nødvendig i forhold til 
samarbeid om  ferdigkvalifiseringen av kandidatene innenfor en 3 årig bachelorutdanning. Avklare forventninger og 
samarbeide om hvordan en kan sikre kjernekompetansen til sykepleieren på en best mulig måte ut fra tjenestenes behov. En 
må også sikre at det ikke blir store ulikheter i kompetansegrunnlaget som sykepleier ut fra hvor en har tatt sin utdanning. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Ja 

• 98. Begrunn svaret 
o Det er god kompetanse i UH når det gjelder å utarbeide studieplaner, men det er flere områder som det er pekt på ovenfor 

som må klargjøres bedre for å få gode prosesser videre på dette viktige  arbeidet. 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 

o Vurderingsgrunnlag -løpende skikkethet og studentrettigheter. 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o I.)  Formålet med utdanningen må tydeliggjøres og presiseres mer. 
 
Følgende påpekes som mangelfult; 
*        Første avsnitt, siste setning bør inneholde - iboende verdighet, omsorgsutøvelse med relasjonskompetanse.... 
          Andre linje etter forebygge bør også inneholde -tidlig oppdage og behandle… 
*        Andre avsnitt, første setning....etter at kandidaten ....bør inneholde skal ha grunnlag til å håndtere sammensatte og 
komplekse …*       Tredje avsnitt, tredje linje etter høg faglig kvalitet bør inneholde -for å møte krav om kunnskapsbaserte  
tjenester. 
 
II) Det må fremkomme i retningslinjene når det gjelder praksis; 
-  at det skal være en ekstern veiledet praksis.  
-  praksisperioder må ha et omfang som gjør det realistisk at studenten oppnår læringsutbytte som både krever praktiske 
ferdigheter og  
   integrering av teori i praksis.  
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- den enkelte praksisperiode må ha en lengde som gjør det mulig å foreta en forsvarlig vurdering av studentens oppnådde    
  læringsutbytte . 

 
 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Fagforening 

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

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Siden retningslinjene skal være på overordnet nivå er det utfordrende å vurdere hvorvidt de er helt i tråd med helsetjenestens 
kompetansebehov slik de er beskrevet i forslaget. Demografi, sykdomsutvikling, nye behandlingsmetoder og medikamenter, 
teknologisk utvikling og organisatoriske endringer i samfunnet er forhold som har stor betydning for kompetansebehovet i 
helsetjenesten. Psykisk helse og rusproblematikk er et økende samfunnsproblem. Vi får flere eldre som lever lenger, og mange 
med flere ulike sykdommer i tillegg til rene aldersrelaterte plager. Vi vil få store pasientgrupper som har omfattende behov for 
bistand over lengre tid og av ulike 
profesjoner. Kommunene får stadig større ansvar for pasienter med kompleks og sammensatt livssituasjon, med 
langvarig behov for helsetjenester. Retningslinjene må reflektere disse utfordringene i både kunnskapsområdene og i 
læringsutbyttene. Retningslinjene reflekter i liten grad sykepleiefaget, profesjonsetikk og beskrivelse av sykepleiepraksis 
knyttet til nevnte grupper, både i utøvelsen av sykepleie som selvstendig fag  og som deltager i tverrfaglig team. Kravene til 
teknologisk kompetanse i fremtiden vil være like viktig som medisinsk og sykepleiefaglig kompetanse. Teknologi, e-helse og 
digital kompetanse må integreres i ykepleierutdanningen som gjennomgående fag slik at sluttkompetansen harmonerer med 
helse- og omsorgstjenestens behov.  
Grensen mellom kunnskapsområde IV, V og VI er utydelig. Alle disse områdene kan kobles sammen. Se vedlegg for NSFs 
konkret forslag til inndeling av kunnskapsområdene. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Flere alvorlig syke mottar avansert behandling, omsorg og pleie både i hjemmet og på institusjon. Kompetente observasjoner 
som tidlig avdekker endringer eller forverring i tilstanden er påkrevd for å unngå unødige intervensjoner, og velge riktig 
helsehjelp. Bred kunnskap om både sykdom og behandling samt ferdigheter i å utføre kliniske undersøkelser er nødvendig 
kompetanse for å vurdere behov for – og effekten av både sykepleie og behandling. Feil legemiddelbruk er blant de uønskete 
hendelsene i helse- og omsorgstjenesten som forekommer hyppigst og som kan gi store konsekvenser for pasientene. Gode 
kunnskaper om farmakologi og medikamenthåndtering er nødvendig. Behov for sykepleie som følge av sykdom savnes. Mange 
pasienter må leve med sykdom og redusert funksjonsnivå i perioder av livet, noen resten av livet. Å lære å mestre livet med 
sykdom og funksjonsnedsettelse er viktig for å kunne oppleve selvstendighet, delta sosialt og i samfunnet for øvrig. 
Sykepleieren trenger kunnskaper om helsepedagogikk og veiledning knyttet til både pasient og pårørende og bruke sin 
samlede kompetanse til å hjelpe pasienten til lærings- og mestringsstrategi. Kunnskaper i etikk, etisk teori og etisk 
problemløsning, skal hjelpe oss når vi står fast og lurer på hva som må gjøres, gi oss et språk og noen prinsipper for å avklare 
hvilke beslutningshensyn som gjelder i situasjonen, og slik øke evnen og muligheten til å gjøre de kloke valgene. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Dagens rammeplaner ivaretar prinsipper om likhet som er viktig å videreføre i de nasjonale retningslinjene. Selv med en 
gjeldende rammeplan som oppleves styrende, er det store forskjeller i organiseringen og innholdet i utdanningene. Det gir 
kvalitetsutfordringer og kan få betydning for sluttkompetansen, som er grunnlag for offentlig autorisasjon. Utdanningene bør 
ha noen prinsipielle likheter som gir den samme kompetansen uansett hvor i landet du er utdannet. Det forutsetter lik vekting 
av de ulike kunnskapsområdene. Stor grad av lokal tilpasning vil svekke mulighetene for studentmobilitet, og mulighet til å ta 
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enkeltemner/mastergrad på andre universitet og høyskoler. Mest mulig enhetlig organiseringen vil også tillate koordinering og 
samarbeid om ulike emner mellom institusjonene. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Kormobiditet, psykisk helse og rusproblematikk, brukermedvirkning og mestring er lite vektlagt.  

Retningslinjene synes i stor grad å være utformet fra et institusjonsperspektiv. Det er ønskelig med større vektlegging på 
pasientforløp, og livsløps- og samfunnsperspektiv. Omfanget av administrative oppgaver utgjør en stor del av sykepleierens 
oppgaver og ferdigheter som leder av eget fag. For å møte økte forventninger om å lede og kvalitetssikre pasientrettede 
aktiviteter, må framtidige sykepleiere ha overblikk over pasientforløp på tvers av sektorene. Organisering og koordinering i 
den kliniske hverdagen er en viktig funksjon. God organisering og klinisk ledelse i pasientarbeidet kan også forebygge 
fragmentering og bidrar til integrerte pasientforløp og kvalitet. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o NSF vil understreke betydningen av at sykepleierutdanningen følger Bolognas gradinndeling. Bachelorutdanningen skal gi en 
bred og fleksibel kjernekompetanse. Sluttkompetansen i bachelorutdanningen må sees i sammenheng med den 
sluttkompetansen de ulike mastergradsutdanningene gir, både i forhold til nivå og omfang. Omfanget av retningslinjene er 
overkommelig for en treårig bachelorutdanning, men det kan være nyttig å se kritisk på formulering, detaljering og 
organiseringen av LUBène, samt oppbygningen av studiet. Arbeidsgivere har store forventninger til de nyutdannedes 
kompetanse, og at de tidlig kan ta selvstendig ansvar for svært syke pasienter. Det tar tid å bli funksjonsdyktige i alle deler av 
helsetjenesten. En utvidelse av bachelorutdanningen er ikke løsningen på dette. Her må helsetjenesten ta sitt ansvar. 
Nyutdannede sykepleiere må tilbys systematisk opplæringsprogram med veiledning og mentorordning. Et trainee-program 
eller veiledet første år vil kunne lette overgangen og gi arbeidsgiver mulighet for å sikre nødvendig kompetanse. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Nei 

• 98. Begrunn svaret 
o Organisering og oppbygning av utdanningen skal sikre helhet, sammenheng og en progresjon som understøtter 

sluttkompetansen. Utdanningene må ha en organisering som tillater samarbeid om utvikling, gjennomføring og sensurering av 
nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi som ble vedtatt obligatorisk for alle i september 2017. Det er uheldig at 
medikamenttesten utgår. NSF vil presisere behov for en organisering og oppbygning som gjør det mulig å videreføre 
medikamentprøven som en nasjonal test, og eventuelt åpne for flere nasjonale prøver; eksempel sykdomslære med 
farmakologi og medikamenthåndtering.  
Det er naturlig å starte med et fokus på friske og utsatte mennesker. Det innebærer blant annet basalfagene, folkehelse, 
helsefremmende og forebyggende arbeid, barn og unges helse. Deretter pasientgrupper med akutt og kritisk sykdom, og 
tilslutt mennesker med sammensatte og komplekse problemstillinger . En slik organisering som går fra det basale og 
grunnleggende til det mer kompliserte og sammensatte  gjenspeiler taksonomi og progresjon i studiet. Flere av 
kunnskapsområdene bør organiseres som langsgående tema, for eksempel sykepleierens ansvar knyttet til farmakologi og 
medikamenthåndtering, og sykepleiernes vurderingskompetanse; særlig med tanke på stadig økende kompetansekrav i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Sykepleie som fag og funksjon må vises i alle kunnskapsområdene og være 
gjennomgående i hele utdanningsløpet. E-helse, teknologi og digital kompetanse er en tverrfaglig kompetanse og må inngå 
som langsgående tema gjennom hele utdanningen. Tabellen som er vist på side åtte er ufullstendig og foreslås fjernet eller 
fullføres for alle tre år. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Praksisstudiene er et viktig vitenskapsgrunnlag for å oppnå klinisk kompetanse, og utgjør 50 % av sykepleierutdanningen. I lys 

av tjenestenes utfordringer og etter nøye vurdering støtter NSF alternativ B av følgende grunner: 
Praksisperioder av viss varighet er relevant for skikkethetsvurdering, og gjør det mulig for kandidaten å erfare yrkets 
egenart.  
 
I konkurranse med de andre helse- og sosialfaglige utdanningene om knapphet på relevante steder å gjennomføre 
praksisstudier (spesielt i spesialisthelsetjenesten), er det en fordel å forskriftsfeste antall uker sammenhengende 
praksisstudier. Sykepleierutdanningen er den største av de helse- og sosialfaglige utdanningene med et stort omfang av 
praksisstudier. Forskriftsfesting av et minimumomfang av praksisstudiene vil sikre sykepleierstudentene et viktig 
kunnskapsgrunnlag, og forplikte helsetjenesten til å undervise og veilede sykepleierstudentene i praksisstudiene.  
 
Tid og kontinuitet er viktige faktorer for å oppnå læring, selv om det ikke er holdepunkter for hvor mange uker 
praksisperiodene må være for å nå læringsutbyttene. Fragmenterte praksisperioder er en kvalitetsutfordring med tanke på 
grunnlag for sluttvurdering av studenten. Praksisstudiene bør ha en sammenhengende varighet som sikrer at studenten får 
vist sine kunnskaper og kliniske ferdigheter og mulighet til å nå læringsutbyttene, slik at det foreligger et vurderingsgrunnlag. 
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Ved fare for ikke bestått praksis må studenten få tilstrekkelig tid til å forbedre seg og utvikle sin kompetanse før endelig 
avgjørelse om bestått praksis tas. 
 
Praksisstudiene må være veiledet og vurdert. Praksisstudiene utgjør halvparten av studiet og skal sikre den klinisk 
kompetanse. Den kompetansen må kvalitetssikres gjennom relevante vurderingsformer. Om retningslinjene ikke skal si noe 
om vurderingsformer, må det i avtalen stå hvordan veiledning og vurdering skal foregå. NSF ber departementet ta tak i en av 
de viktigste forutsetningene for økt kvalitet og relevans i praksisstudiene; lovfesting, finansiering og et klart sørge-for ansvar 
for praksisstudier også i den kommunale helsetjenesten. Helseforetakene og kommunene må forpliktes likt og med samme 
mulighet til å bygge seg opp til å bli gode 
læringsarenaer, i tråd med §3 i Forskrift om felles rammeplan. Det handler om både relevans, kompetanse og kapasitet, og at 
tjenestene skal være kunnskapsbaserte. Ikke minst handler det om fokus og oppmerksomhet fra de ulike ledernivåene på 
utdanningsoppgaver. 
NSF anbefaler at praksisstudiene i sykepleierutdanningen forskriftsfestes. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o I arbeidet med å utvikle ny rammeplan for bachelorutdanningen i sykepleie er det viktig med balanse mellom å endre det som 

er nødvendig, og å bevare kjernen i faget. Retningslinjene skal kunne endres i takt med at kompetansebehovene i tjenesten 
endres. Samtidig er det viktig å ivareta utdanningene, helsetjenestens, og studentenes behov for forutsigbarhet. Hyppige 
endringer vil kunne være en utfordring både for institusjonenes planlegging, kunnskapsutviklingen og tjenestenes oppfatning 
av sykepleiernes kompetanse. 
Et viktig prinsipp for endring av retningslinjene, må være at kompetansebehovene i tjenesten endres, og ikke hva som 
ressursmessig gjennomførbart på de ulike utdanningsinstitusjonene med store studentopptak.  
 
NSFs helhetlige vurdering er at retningslinjene til en viss grad er i tråd med fremtidens kompetansebehov og brukernes behov 
for kompetanse i tjenestene, men vil likevel peke på noen bekymringer. 
 
- Stor grad av autonomi og lokal tilpasning hos utdanningsinstitusjonene vil svekke studententmobilitet og kan gi uønsket 
variasjon i sluttkompetansen. Autorisasjon bygger på en felles standard som skal sikrer nivå og kvalitet. 
 
- Det er flere problemstillinger som reiser seg ved at kunnskapsområdene ikke skal vektes med studiepoeng. Det åpner for 
alvorlige kvalitetsutfordringer og store variasjoner i hva som prioriteres av pensum, undervisnings- og læringsaktiviteter 
innenfor de ulike kunnskapsområdene. Det vil kunne resultere i ulik sluttkompetanse, og utfordre mulighetene for 
studentmobilitet. 
 
- Det er problematisk at retningslinjene ikke sier noe om vurderingsformer. Variasjoner i eksamen og vurdering kan innebære 
en risiko for at kravene for å bestå studiene varierer. Det utfordrer målet om lik/likeverdig kompetanse. Om retningslinjene 
ikke skal si noe om vurderingsformer, må det i avtalen stå hvordan veiledningen og vurderingen av praksisstudiene skal foregå.  
 
- Et viktig prinsipp for endring av retningslinjene er at kompetansebehovene i tjenesten endres, og ikke hva som ressursmessig 
gjennomførbart på de ulike utdanningsinstitusjonene med store studentkull.   
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Se vedlegg for Norsk Sykepleierforbund sine konkrete innspill med begrunnelser og forslag til endring. 

 
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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
o Retningslinjene bør konkretisere sykepleiers ledelsesferdigheter når det gjelder fremtidens utfordringer og behov for 

delegasjonsmyndighet. 
Tema flerkulturell forståelse mangler 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Kommunalt perspektiv mangler når det gjelder dreining av oppgaver fra spesialisthelsetjeneste til kommunene kritisk/alvorlig 
syke og pasienter ed store og sammensatte behov. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Det er viktig at utdanningsinstitusjonene har mulighet for lokal tilpasning med hensyn til praksisplasser og tilgang til disse. 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Under pkt ll Etikk, kommunikasjon og samhandling- Generell kompetanse  
• pkt 1. foreslås en endring i teksten til: Har innsikt i egne og andre yrkesgruppes yrkesetiske retningslinjer i profesjon 
og tjenesteutøvelse. 
• Pkt 2.Kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende basert på 
yrkesetiske retningslinjer som respekt og ivaretakelse av deres integritet 
 
Under pkt IV Faglig ledelse og tjenesteutvikling – Kunnskap 
• Pkt 6. Kjenner til samiske og andre minoritetsgruppers aktuelle pasientrettigheter 
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Generell kompetanse pkt 4. Kan planlegge og gjennomføre effektiv og forsvarlig samarbeid og ledelse av kolleger, annet helse- 
og sosialpersonell, pasienter/brukere og pårørende 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Under flere av «kunnskapsdelen» av de ulike ferdighetene, innledes det med «kjenner til» - dette er en lite målbar definisjon 
og som oppleves at studenten/sykepleieren forventes å ha liten grad har kunnskap om. Det bør omformuleres til å være har 
innsikt i, eller har nødvendig kunnskap om. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Ja 

• 98. Begrunn svaret 
o Ja, under forutsetning om at de foreslåtte endringene. Det må komme tydelig frem hva studentene skal ha kunnskap om i 

stedet for å kjenne til. 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 

o En bør sikre antall sammenhengende praksisstudier gjennom å tallfeste varigheten av praksisperioden, noe som også 
forplikter praksisplass. Usikkerhet hos nyutdannede sykepleiere forklares ofte med lite praksis i studieperioden, og dette bør 
derfor sikres som i alternativ B. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o • Under krav til praksisstudiene står at praksisveilederen skal ha veiledningsutdanning tilsvarende minimum 10 

studiepoeng på masternivå- noe som synes for ambisiøst. Med tanke på mangelen på sykepleiere som varsles i kommunal 
sektor fremover synes dette målet for strengt. Det kunne vært formulert som ønskelig. 
• Vi vil i fremtiden mangle mange sykepleiere, og det vil være viktig for kommunene at nyutdannede sykepleiere 
gjennom praksis øves på rollen som veileder, underviser og leder for sitt team 
- Deler av studiet bør gjennomføres felles med de andre helseutdanninger for å fremme kompetanse til samarbeid, 
samhandling og tilnærming til brukernes behov. Retningslinjer for ergoterapi, fysioterapi og sykepleieutdanningene må 
beskrive hvilke fagområder som kan gjennomføres felles.  
- Deler av studiene bør gjennomføres felles for å fremme fellesfaglig kompetanse.  
- Felles fagtema bør harmoniseres, dette gjelder spesielt:  
o Menneskesyn og helseforståelse 
o Folkehelse 
o Tverrfaglig samarbeid 
o Habilitering og rehabilitering 
o Brukermedvirkning 
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o Forbedringsarbeid 
o Innovasjon 

 
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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 Simone Kienlin 

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
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• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Samvalg: 
Per i dag står ordet samvalg nevnt under kunnskapsområdet "faglig ledelse og tjenesteutvikling", og er beskrevet under 
overskriften "Kunnskap": "Kjenner til pasientrettigheter og metoder for samvalg". Her bør ordet "samvalg" byttes ut med 
"brukermedvirkning". Begrunnelsen for dette er at begrepet brukermedvirkning er et overordnet begrep og bør definitivt 
nevnes i dette dokumentet.  Brukermedvirkning kan skje på ulike måter og på ulike nivåer. For eksempel kan brukere 
medvirke på helsepolitisknivå, innen forskning, innen organisasjonskultur og ledelse, og ikke minst innen direkte omsorg, altså 
på individnivå. Samvalg er en metode for hvordan kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter kan struktureres, for å 
ta en beslutning som passer best til den enkelte pasient - altså en en form for brukermedvirkning på individnivå. Samvalg kan 
derfor ikke erstattes med det overordnete begrepet "brukermedvirkning".  
Jeg mener at det vil være hensiktsmessig at samvalg plasseres under kunnskapsområdet "etikk, kommunikasjon og 
samhandling" under overskriften "kommunikasjon": "Kjenner til begrepet samvalg og metoder for å understøtte samvalg":  
Under "ferdigheter" bør det suppleres med ordet "beslutnings..."  Dvs: "Kan anvende kunnskap om lærings-, mestrings-, 
beslutnings og endringsprosesser i veiledning og undervisning av pasienter og pårørende, studenter og relevant personell. 

 
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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Det vises til siste punkt Andre høringsinnspill. Ut over det synes VID det er bra at områder som pasientsikkerhet, forskning, 
digitalisering og tjenesteutvikling er med. Samfunnsperspektiv og endringskompetanse er imidlertid ikke tilstrekkelig tilstede. 
VID savner videre livssynskompetanse, etikk-kompetanse og kulturkompetanse for at retningslinjen skal kunne være i tråd 
med tjenestenes fremtidige behov. I retningslinjene bør begrepet kompetanseområder erstatte kunnskapsområder. 
 
Sykepleierens rolle og funksjon er ikke tilstrekkelig tydelig i retningslinjen. Det er blant annet viktig for å kunne samarbeide 
med andre yrkesgrupper.  
 
Tillitsvalgte studenter har påpekt at retningslinjene i stor grad dekker de fremtidige utfordringene helsevesenet står ovenfor, 
og at eksempelvis omsorgsteknologi, faglig ledelse og tjenesteutvikling er viktig. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Det vises til siste punkt Andre høringsinnspill. Ut over det mener VID at kommunikasjon og veiledning med pasienter og 
pårørende er for lite vektlagt. VID ønsker at helhetlig sykepleie som også trekker inn pårørende og brukernettverk kommer 
tydeligere fram. 
 
Læringsutbyttebeskrivelsene vedrørende psykiske lidelser framstår som uklare. Hvis psykiske sykdommer tenkes lagt inn 
under punkt 3 «Har bred kunnskap om symptomer, sykdommer og sykdomsforløp» er det tilstrekkelig at studentene skal 
«kjenne til de vanligste psykiatriske lidelsene og psykisk helse», men hvis ikke bør læringsutbyttebeskrivelse endres. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Se tekst i siste punkt Andre høringsinnspill. 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o VID mener at helhetlig sykepleie og livssynskompetanse mangler. Samfunnsperspektiv er lite framme og 
organisasjonskompetanse mangler. Yrkesrollen er falt ut, og burde beskrives på tilsvarende måte som i retningslinjene for 
vernepleierutdanningen. 
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Retningslinjene bør vurdere å ha Sykepleierens kompetanseområder i headingen.  
Sykepleie kommer generelt lite fram. Sykepleie bør være eget kompetanse/ kunnskapsområde. Sykepleie, helse og sykdom 
blir et (for) stort område. Forslag: «Yrkesrolle, etikk og samhandling» bør inn som 1. Kunnskapsområde – se 
Vernepleierutdanningens høringsforslag. På den måten sikres sykepleierens funksjon og rolle.  
 
Helse og sykdom: VID foreslår å endre og flytte prikkpunkt 11 Kjenner til farmakologi opp som nytt prikkpunkt 4, formulert 
som følger: Har kunnskap om farmakologi og legemidlers virkninger og bivirkning. Begrunnelse: Læringsutbytteformuleringen 
«kjenne til» er for svak og at farmakologi i retningslinjene bør knyttes opp imot sykepleiers bruk av denne kunnskapen.  
 
Området «ferdigheter» mangler fokus på handlingskompetanse i sykepleieutøvelse, som for eksempel: Kan vurdere 
pasientens/brukerens behov for sykepleie og iverksette nødvendige sykepleietiltak, kan beherske relevante faglige verktøy, 
teknikker og prosedyrer, kan utøve sykepleie basert på forskning/KBP, erfaring og faglig skjønn. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o VID mener at omfanget er gjennomførbart innenfor rammen på 3 år, men dersom retningslinjene får status som forskrift med 
det foreslåtte eller et utvidet detaljeringsnivå, blir omfanget for stort og enten for overfladisk eller for spesialisert på utvalgte 
områder. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Nei 

• 98. Begrunn svaret 
o VID mener at det foreliggende forslaget ikke gir en helhetlig utdanning siden læringsutbyttebeskrivelsene er på ulike nivå. 

Noen svært overordnede og andre svært detaljerte og spesialiserte, f.eks. å anvende ABCDE-prinsipper. Det ville for eksempel 
vært bedre å skrive "systematiske pasientundersøkelser" som en overordet beskrivelse framfor detaljerte 
læringsutbyttebeskrivelser. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o VID mener at mange små praksisperioder er svært ressurskrevende. Læringsmulighetene for studentene blir dårligere ved 

korte praksisperioder, og skikkethetsvurdering vanskeligere. VID vil også påpeke at det er viktig å få til en samkjøring av 
praksisperiodene mellom institusjonene innenfor helseregioner. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Formålet er godt beskrevet, og sier mer om sykepleie enn kunnskapsområdene.  

 
Som fusjonert høgskole ønsker VID å samordne de ulike sykepleierutdanningene fra og med studieåret 2019-2020, og 
imøteser derfor snarlig avklaring av retningslinjenes status og innhold. 
 
Ved at felles rammeplan for alle grunnutdanningene innenfor helse- og sosialfag er vedtatt som forskrift gir den nødvendig 
overordnet styring, og sikrer at nasjonale forventinger om kvalitet og relevans innfris. Innenfor rammen av denne forskriften 
kan institusjonene utvikle sitt særpreg og sin faglige styrke, og forvalte den myndigheten og autonomien de er gitt.  
 
De nasjonale retningslinjene som nå foreligger har til dels svært detaljert og mange læringsutbyttebeskrivelser. Noen gir også 
inntrykk av å være spesialiserte på noen felt, og utelate andre. En fare ved å ha så mange og detaljerte 
læringsutbyttebeskrivelser på nasjonalt nivå, er at fagmiljøene alltid vil kunne peke på mangler, og savne andre temaer og 
områder som de mener er kritiske for studentenes læringsutbytte. 
 
Mens mange læringsutbytter er svært detaljerte, er andre mer overordnede. Det er også stor variasjon mellom konkrete og 
generelle læringsutbytter. Slike ulikheter i læringsutbyttene vil kunne innebære en utfordring for utdanningsinstitusjonene når 
de skal utarbeide lokale fagplaner/ programplaner på grunnlag av dette. Det samme gjelder detaljstyring av studienes 
organisering og oppbygging, og hvilket faginnhold som skal plasseres i hvilket studieår. VID mener slik detaljstyring bryter med 
institusjonens faglige autonomi. 
 
Dersom læringsutbyttebeskrivelsene i de nasjonale retningslinjene reduseres, gjøres mindre detaljerte og holdes på et 
overordnet nivå, kan hver institusjon utvikle og utmeisle sine styrker og faglige profil innenfor disse. Et mangfold i 
utdanningstilbudene representerer i seg selv en styrke.  
 
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 
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revisjonsprosesser, og kan dermed hindre nødvendig utvikling og innovasjon. 
 
Primært ønsker VID kun overordnet forskrift for alle grunnutdanninger, og retningslinjer for de enkelte som ikke er i forskrifts 
form. Disse må være overordnede og ikke detaljstyrende.  
 
Dersom retningslinjene likevel får status som forskrift, og er detaljerte, har hver grunnutdanning funnet det nødvendig å 
supplere med ytterligere detaljerte innspill. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Statlig etat 

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

• 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, 

Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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 

• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 

o Når det gjelder retningslinjen for sykepleierutdanningen har programkomiteen delt seg i et mindretall og et flertall i synet på 
kravet til praksisstudienes lengde. Mindretallet vil ikke innta noe konkret om varigheten av praksisstudiene i retningslinjene, 
mens flertallet vil at to av praksisperiodene bør være av en varighet på sju uker eller mer for å sikre kvalitet og kontinuitet.    
 
 
Helseklage støtter flertallets forslag, men mener det i tillegg bør tas inn at de to lengre praksisperiodene skal omfatte 
hovedfagene medisin og kirurgi. Sykepleierutdanningen er en generalistutdanning med krav til handlingskompetanse innen de 
praktiske sykepleieroppgavene når utdanningen er fullført. Handlingskompetanse opparbeides gjennom klinisk praksis. I 
øvingslaboratorium og simultantrening kan man opparbeide trening av praktiske ferdigheter rent teknisk. Men man får i den 
sammenhengen ikke trent og prøvd kunnskapen som viser den nødvendige teoretiske forståelsen som må ligge til grunn for 
valget av praktiske løsninger og valg og gjennomføring av riktige prosedyrer og tiltak. En får heller ikke trent på å vurdere 
effekten og resultatet av iverksatte behandlingstiltak. En har jo her vanligvis flere handlingsalternativer som skal vurderes i 
forhold til hva som faglig oppfattes som det mest hensiktsmessige. Mengde og omfang av alle praktiske tiltak og prosedyrer 
som skal kunne utføres, er meget omfattende. Det er avgjørende at studentene trenes i og blir evaluert på at 
handlingskompetansen og utøvelsen av praktisk sykepleie er fundert på vitenskapelig teoretisk grunnlag.   
 
 
Det er stort press på praksisplasser ved svært mange sykehus i dag. Dersom kravet til et visst angitt antall uker praksisperioder 
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fjernes, vil en risikere at studentene i mange sykehus blir «kasteballer» i 1-3 ukers praksisperioder på vidt forskjellige 
avdelinger og poster. Dette kan retningslinjene demme opp for slik dagens rammeplan for sykepleierutdanning har gjort. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o 1. Krav til veileder:  

Slik retningslinjene i dag foreligger stilles det svært ulike krav til den som skal være veileder, fra ingen krav til relativt detaljerte 
krav uten at vi kan se at det er noen faglig grunn til ulikhet. Av hensyn til likebehandling og sammenheng i regelverket bør det 
derfor som et utgangspunkt stilles de samme formelle krav til den som skal være veileder i praksis i utdanningene som er 
regulert ved nasjonale retningslinjer. Den som skal være veileder må kunne faget godt og være trygg i sin rolle. Vedkommende 
skal ha ansvar for og veilede studenter med til dels lite praktisk erfaring fra faget.   
 
Praksis er viktig i norsk helsefaglig utdanning, og det å stille krav til den som skal være veileder er en del av kvalitetssikringen 
av praksisen. Vi vil derfor foreslå at det i alle retningslinjene, som et utgangspunkt, stilles krav til veileder både når det gjelder 
profesjonskompetanse, formell veilederkompetanse og kompetanse fra å arbeide kunnskapsbasert. Det vil si at 
vedkommende bør ha gjennomført den aktuelle utdanningen, ha vært yrkesaktiv innen profesjonen et bestemt antall år og at 
vedkommende har veiledningsutdanning på minst 10 studiepoeng på masternivå. For de utdanningene som det gjelder en 
autorisasjonsordning for må det også stilles krav om at veileder innehar aktuell norsk autorisasjon.     
 
2. Krav til praksisperioder:  
Praksis har stor betydning i norsk utdanning, og teori og praksis går hånd i hånd. Dette skiller ofte norsk utdanning fra 
utenlandsk utdanning. I de ulike utdanningene er det i retningslinjene noe ulike krav til totalt omfang av praksis og om det 
stilles krav til den enkelte praksisperiodens lengde. Helseklage mener at det bør være minst to lengre praksisperioder, på 
minst sju uker, i alle de ulike utdanningene og at dette må fremgå klart av retningslinjene. Det tar tid å komme inn i faget, og 
etter vårt syn vil ikke korte praksisperioder gi den samme kontinuiteten og læringseffekten som lengre praksisperioder. Ved å 
stille krav til praksisperiodenes lengde tydeliggjøres praksisens betydning i utdanningen. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Universitet/høyskole 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Institutt for Helsevitenskap i Gjøvik, NTNU 

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o • Retningslinjene er for generelle for nasjonal standardisering av utdanningen. Dette kan vanskeliggjøre en nasjonal 
mer «lik» sykepleierutdanning.  Samtidig kan det være positivt med mulighet for å tilpasse lokale behov.  
• Retningslinjen totalt sett kan virke å fokusere mer på sykepleiekompetanse innen sykepleie til akutt og kritisk 
somatiske syke pasienter, og i mindre grad på kunnskaper, holdninger og ferdigheter innen psykisk helse, helsefremmende og 
forebyggende sykepleie, innen rusomsorg og samsykelighet, aldring og eldreomsorg (demens) og kompleksitet i 
sykepleiebehov innenfor helsetjenesten i kommunehelsesektoren. 
Dette er utfordrende i forhold til tjenestens framtidige kompetansebehov.  
• Noen læringsutbytter har for lavt taksonomisk nivå til at tilstrekkelig kompetanse sikres.  
• Sykepleie må være tydeliggjøres i kunnskapsområdene. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o • Savner at psykisk -helse/psykiatri, eldreomsorg og helsefremmende arbeid løftes fram i forslaget til retningslinjer.  
• Tabell s. 8, under `studiets oppbygging`: Vi setter spørsmål ved utforming, innhold og begrepsbruk. Tabellen bør 
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utgå fra retningslinjene 
• Generelt mener vi at retningslinjen i for stor grad preges av uklar og upresis begrepsbruk. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Det kan påpekes inkonsekvens og manglende logikk i formuleringer av LUB’er på noen punkter, innen enkelte områder, i 
forhold til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.  
Generelt kan det sies at nivået på de kvalifikasjoner kandidatene skal ha etter fullført sykepleierutdanning kan virke lavt ut i 
fra slik læringsutbyttebeskrivelse er formulert, men vi ser at programgruppa har fulgt retningslinjene i nivå 6.2 i NKR  
 
I forhold til enkelte læringsutbyttebeskrivelser kan det være en fordel med en nivåheving ved at formuleringen (med de 
muligheter som er innenfor nivå 6.2) endres.  
På s 2 er beskrevet at retn linjer følger lover, forskrifter etc – her er samenes rettigheter ivaretatt. Er det da nødvendig med 
egne LUB’er for samer? Vi antar at retningslinjene på samtlige helse- og sosialfagutdanninger blir harmonisert 
Noen eksempler på behov for nivåheving og nivellering:  
Helse og sykdom:  
Legemiddelhåndtering/farmakologi ligger for lavt:  
3. Har bred kunnskap om symptomer, sykdommer, behandling og sykdomsforløp. 
11. Kjenner til farmakologi. 
Nytt forslag: Har kunnskap om farmakologi, og legemidlers virkninger og bivirkninger. 
Settes behandling inn i pkt 3 kan pkt 11 strykes, evt. erstattes med foreslått nytt pkt. 11. 
Forslag ferdigheter kompetanse: 2. Kan utøve forsvarlig legemiddelhåndtering 
LUB om pre og post er på emnenivå – og bør fjernes - dette er ikke et overordnet utbytte 
Etikk, kommunikasjon og samhandling: 
Vi kan ikke forstå at samenes rettigheter må trekkes spesielt frem, og mener at det burde vært formulert mer generelt 
(urfolk/minoriteter).   
Ferdigheter: Det er for lite fokus på ferdigheter i teamarbeid. 
Forslag: Kan anvende ferdigheter i teamarbeid for å bidra til effektiv og sikker behandling og pleie.  
 
Faglig ledelse og tjenesteutvikling: 
På bakgrunn av at kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innen etikk og norske lover sentralt i enhver utøvelse av 
sykepleie, kunne retningslinjen ha presentert dette mere helhetlig. 
Det er også behov for anvendelses nivå på etikk 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Helsefremmende arbeid, barn/unge/familie, eldre, psykiatri/psykisk helse er fagområder som er lite synlig.  

Savner fokus på systemperspektivet i større grad. Savner «Arbeidsmiljø» som begrep. Ettersom kunnskap om hygiene og 
smitteveier trekkes fram spesielt under «Kvalitet og Pasientsikkerhet», bør også arbeidsmiljø, kommunikasjon og 
medikamenthåndtering spesifiseres mer konkret her. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Generelle beskrivelser og på en del områder lave taksonomiske nivåer gjør det vanskelig å bedømme. 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 

o • Uavhengig av alternativene mener vi at det må være læringsutbyttene som skal være førende for studentens læring, 
ikke tiden eller konteksten. 
• Dersom antall uker skal tallfestes er 7 uker er lite. Vi savner en begrunnelse for hvorfor akkurat 7 uker.  
• Vi savner en harmonisering på lengde av praksisperiode mellom ulike helse- og sosialfagutdanningene 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Krav til praksisstudiene: 

Teksten i retningslinjene må tydeliggjøre begge samarbeidspartenes ansvar. 
Vi merker oss at et punkt her er regulering av ‘læreres veiledning og tilstedeværelse i praksis’. Dette mener vi er et punkt som 
ikke bør detaljeres på denne måten i retningslinjen fordi det ikke er i samsvar med et behov for utvikling av nye 
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samarbeidsformer og veiledningsmodeller.  
Vi mener at det tydelige skille mellom kommune og spesialisthelsetjenesten må bygges ned.  
 
I retningslinjene bør ikke samarbeidspartenes roller detaljeres, men vi støtter en mal for nasjonal samarbeidsavtale. 
Setningen: Praksisstudier må inkludere erfaring fra forebyggende og helsefremmende arbeid inkl. barn og unge. Hvorfor er 
dette fremhevet i friteksten som et eget læringsmål?  Dersom disse områdene skal være med bør det flyttes til punktet som 
beskriver hva praksisstudiene skal omfatte. I formålet med sykepleierutdanningen står det allerede at sykepleie er å fremme 
helse, forebygge og behandle sykdom og lidelse og sikre en verdig død i menneskets alle livsfaser. 
 
Bacheloroppgave etterspørres ikke i RETHOS, og er heller ikke del av de spørsmål som omfattes i høringsrunden.  
Vi ønsker likevel å gi innspill på dette fordi en bacheloroppgave vil gi viktig læring for kandidatene i form at et selvstendig 
(individuelt eller gruppe) arbeid av noe størrelse på slutten av utdanningen. Dagens rammeplan sier ikke noen om størrelsen 
på denne (antall studiepoeng). Vi mener at alle studieprogram må ha en bacheloroppgave på minst 15 studiepoeng. 

 
 
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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Mener Kunnskapsområdene V og VI. er svært viktig for fremtidens utdanning. 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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 

• 91. Begrunn svaret 
o Mener kunnskapsområdene V og VI. er svært viktige også fra brukernes side. Fokus på minoriteters behov er også viktig. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Autonimi ivaretas I stor grad , men det er viktig at også prøver/eksamener blir underlagt nasjonal standardisering. 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Sykepleiens teorigrunnlag? er lite synlig. 
Kunne vært bedre formulert I innledningen I formål med utdanningen... 
Kunnskapsbasert praksis er et begrep som ikke nevnes - hvorfor? 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Forslaget til retningslinje for sykepleierutdanningen reiser mange spørsmål - til innhold og formuleringer. feks konsekvent bruk 
av profesjon og sykepleie - ikke "yrke".  Mange læringsutbytter nøyer seg med å kreve "kjenner til" ...vi mener dette er for 
svakt og på flere områder burde være "kunnskap om" I stedenfor. feks ang farmakologi og legemiddelhåndtering. I tabell med 
oversikt over studiets oppbygning er det blankt på 2. studieår - det ser rart ut?  under gjennomgående tema bør 
kunnskapsbasert praksis og Pasientsikkerhet være med? Det er en god tanke at alle veiledere skal ha formell 
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veiledningskompetanse, men det er en lang vei å gå for at det er realistisk å tilby. Utdanningsinstitusjonene må øke satsning 
på utdanningsforskning - gjerne tett sammen med praksisstedene. 

 
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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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. 
Vi står til tjeneste dersom det ønskes mer innspill. 
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Med vennlig hilsen 
Pårørendealliansen 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Annet 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Vi mener sykepleiere ikke bare må ha kjennskap til de vanligste psykiske lidelser og rusproblem, men ha god kunnskap om 
dette. Slike utfordringer er hyppig forekommende i befolkningen og forståelse for slike vansker vil være viktig for gode 
pasientmøter også i andre deler av helsevesenet enn i tjenestene spesielt rettet mot mennesker med psykisk helse - og 
ruslidelser. En bør bygge ned skillet mellom psyke og soma. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Se forrige spørsmål 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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 

• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Generelt innspill til alle 8 retningslinjene som er på høring: 
Vi ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse jobber for de reflekterte erfaringene brukere og 
pårørende har gjort seg i møte med rus og/eller psykiske problemer og med hjelpetjenestene skal bli sentral kunnskap til 
videre utvikling av tjenestene. Vi anmoder utdanningene om å lære studentene om: 
- Brukermedvirkning og pårørendemedvirkning. Hvorfor dette er viktig, hvordan få det til i praksis, utfordringer/dilemmaer 
som kan oppstå og hvordan håndtere dem. Individnivå og systemnivå. 
-Brukeres - og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap. Anerkjenne den, utforske den og anvende den i ulike situasjoner og i 
samarbeid med brukere og pårørende til ulike formål. 
-Være etisk bevisste og reflekterte (bl.a. annet om maktforhold). Kjenne godt til og praktisere iht. lovverk og 
menneskerettighetene. 
-Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter som grunnlag for gode respektfulle menneskemøter, dialogisk praksis, 
samarbeid og individuelt tilpassede tjenester 
-Forstå og hjelpe mennesker i det miljø de lever. Ha et helhetlig perspektiv på helse, - på familie, generasjoner, nettverk, 
nærmiljø og andre sosiale og samfunnsmessige faktorer. 
-Forstå, involvere og støtte pårørende, og i særdeleshet barn som pårørende 
-Integrere bruker- og pårørende kunnskapen i alle utdanningene på ulike måter. Involvere ulike brukere og pårørende med 
ulike erfaringer i utdanningen, trene på samarbeid med enkelt personer og brukergrupper/organisasjoner, reflektere over 
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egen erfaring med vansker og/eller være bruker av hjelpetjenestene. (Enten erfaring man allerede har og/eller strategier til 
bruk om man skulle få vansker og hjelpebehov ). 

 
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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
o Det er positivt at digitalisering og velferdsteknologi er kommet inn, og at tjenesteutvikling og tverrprofesjonelt samarbeid er 

vektlagt. Kravet til kvalitet og sikkerhet kommer sterkere fram enn før og er mer konkret enn før. 
 
Under FORMÅL bør det tydeliggjøres hva sykepleie er. Forslag: Sykepleie er å ivareta pasientens grunnleggende behov når 
pasientens egne ressurser ikke strekker til for dette i møte med sykdom og skade, eller trussel om sådan, samt å ivareta 
pasientens helserelaterte opplevelser og reaksjoner. Formålet med sykepleierutdanningen … 
 
Ad kunnskapsområde II:  
Vi savner læringsutbytter under FERDIGHETER og foreslår å bruke tilsvarende som for vernepleierutdanningen:  
-Kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samhandling. 
- Kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med pasienter, pårørende og andre tjenesteutøvere, og kan 
forebygge og løse konflikter. 



Høring RETHOS fase1  13.08.2018 12:03 
 

  
 

 
Under GENERELL KOMPETANSE savnes at krav til selvforståelse / selvinnsikt framkommer. Her ønsker vi også et mer 
spesifisert læringsutbytte knyttet til samhandling, ikke bare med pasient og pårørende, men også til andre 
samarbeidspartnere. Læringsutbytte knyttet til etisk refleksjon mangler.  
 
Under kunnskapsområde IV, GENERELL KOMPETANSE, pkt. 3 stiller vi spørsmål ved om kvalitetsutviklingsarbeid er det samme 
som endringsarbeid? Vi mener det bør inn en formulering i fht. endringskompetanse. 
 
Under Kunnskapsområde VI foreslås det at begrepet «helse- og velferdsteknologi» bør benyttes. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Ad kunnskapsområde I:  
Sykepleie til psykisk syke oppleves degradert i forhold til tidligere, det er uheldig. Det er for lite fokus på hele livsforløpet, 
palliativ pleie og behandling øker i hjemmetjenesten. 
Kommentarer til læringsutbyttebeskrivelser: 
 
KUNNSKAP:  
pkt 3: Dette læringsutbyttet bør knyttes til både somatikk og psykiatri. Slik kan pkt 9 tas bort. 
 
Pkt 8: Læringsutbyttet bør opp på nivå «ha kunnskap om», og bør dekke hele livsløpet, eks. har kunnskap om menneskets 
normale utvikling og hvordan alder og sykdom påvirker ivaretakelsen av grunnleggende behov 
 
Pkt 11: Læringsutbyttet bør opp på nivå «ha kunnskap om» 
 
Pkt 12: Dette læringsutbyttet bør deles og siste ledd flyttes til Ferdigheter: å støtte og bidra til at mennesker med sosiale og 
helsemessige utfordringer; inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer får relevant oppfølging 
av helse- og sosialtjenesten». 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Retningslinjene er svært generelle og gir stor reduksjon i nasjonal styring, noe som vil åpne for at de ulike 
sykepleierutdanningene kan utvikle seg svært ulikt. Dette vil på sikt kunne svekke profesjonen. 
 
Det er en utfordring at læringsutbytter/kunnskapsområder ikke er studiepoengfestet. Hvordan er dette tenkt løst for 
eksempel i forhold til nasjonal eksamen anatomi og fysiologi? Vi oppfordrer til en grovfordeling av studiepoeng fordelt på de 
fem kunnskapsområdene. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Det bør være et større fokus på helsefremming, forebygging og organisatorisk kompetanse. 

 
Kunnskapsområde I:  
Under FERDIGHETER mangler «kan anvende farmakologi/legemiddelhåndtering».  
 
Kunnskapsområde II:  
Under KUNNSKAP bør pkt 3 utvidet til å omfatte også andre urbefolkninger og etniske minoriteter. Samenes rettigheter er 
selvfølgelig viktige, men det er også andre urfolk og minoriteter. I profesjonsutøvelsen for de fleste av de sykepleiere vi 
utdanner som skal jobbe i vår region møter de en etnisk og kulturell svært heterogen gruppe pasienter, som ikke nødvendigvis 
er dominert av mennesker med samisk opphav.  
 
Under FERDIGHETER bør det være et læringsutbytte med fokus på kommunikasjon, f.eks.: Kommuniserer tillitsskapende, 
respektfullt og målrettet. 
 
Under GENERELL KOMPETANSE ønsker vi et mer spesifisert læringsutbytte knyttet til samhandling, ikke bare med pasient og 
pårørende, men også til andre samarbeidspartnere. Læringsutbytte knyttet til etisk refleksjon mangler, og bør innlemmes. 
 
Kunnskapsområde VI:  
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Under KUNNSKAP: pkt 6: kjennskap til også andre urfolks og minoriteters rettigheter bør også inn, hvis samene skal nevnes 
spesifikt. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Det bør være gjennomførbart i løpet av tre år. 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 

o Forslag til framlagte skisse er fornuftig, særlig mtp. felles innhold i første studieår.  
Forslag til gjennomgående tema: «Kliniske vurderinger». 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o En eller to praksisperioder med krav til lengde på 7 uker vil sikre læring, veiledning og grunnlag for vurdering. Men 

tidsbestemte praksisperioder vil ikke være garanti for god praksiskvalitet. 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Tatt i betraktning det multikulturelle samfunnet den nyutdannede sykepleieren møter og skal utøve sin profesjon i, synes vi at 
det er viktigere å vektlegge fokuset på urfolk og minoriteter generelt, istedenfor å framheve samer spesielt. Se også 
kommentar under spørsmål 94), Kunnskapsområde II. 

 
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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Retningslinjene peker på flere utfordringer som vil prege fremtidens helsetjeneste og kompetansebehov; herunder eldre, rus, 
psykiatri, folkehelse, migrasjon. Det er bra! Det bør likevel komme bedre frem at sykepleieren skal jobbe med syke mennesker 
på tvers av alle aldre og mennesker med sammensatte og komplekse helseplager. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Brukerperspektivet er ikke eksplisitt nevnt. Pasientens handlingskompetanse øker, ikke minst på grunn av teknologi, hvilket 
medfører at de pasientene som har mulighet til det, får og tar stadig mer ansvar. Dette endrer sykepleierens rolle og vil stille 
andre krav til oss som fagpersoner og er viktig å få med i retningslinjene. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o • Overordnet mener vi at det er viktig at de ulike sykepleieutdanningene gir så lik sluttkompetanse som mulig 
uavhengig av utdanningsinstitusjon. For å sikre en slik grunnleggende kompetanse mener vi det burde vært lagt opp til en 
vekting av de ulike kunnskapsområder 
• Vi mener kunnskapsområdene i for liten grad er direkte fagspesifikke for sykepleie. Mange områder vil være 
relevante for flere helsefagutdanninger. Vi ser at det er et spenningsfelt mellom generell kunnskap og spesifikk 
sykepleiekunnskap og det er viktig at vektleggingen av generell kunnskap i læringsutbyttebeskrivelsene  ikke går på  
bekostning av det fagspesifikke.  
• Vi har forståelse for at læringsutbyttebeskrivelsene bygger på nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, men det er viktig 
at det kort beskrives i retningslinjene hva de ulike begrepsnivåene («ha innsikt i», «kan planlegge», «kjenner til»etc) betyr. For 
å få til god kvalitet i praksis er det nødvendig at sykepleierne i tjenesten får et eierforhold til retningslinjene og slik de fremstår 
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nå vil de oppleves fremmedgjørende for mange sykepleiere/praksisveiledere. 
• Slik det er i dag mener vi at utdanningsinstitusjonene ofte har for stor autonomi i oppbygging av studiet og 
pedagogisk opplegg uten god involvering fra tjenesten. Når vi som praksistilbyder har flere høgskoler (HVL/VID) å samarbeide 
med ser vi variasjon ved f.eks operasjonalisering av læringsutbyttebeskrivelsene og bruk av vurderingskriterier/skjema. Å 
forholde seg til slike ulikheter krever tid, energi og ressurser for den enkelte sykepleier som i stedet burde vært brukt på å 
forbedre kvaliteten på studentenespraksis. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o • Vi savner tidligere beskrivelse av at student/sykepleier skal opparbeide observasjons- og vurderingskompetanse og 

kunne anvende dette i kliniske sammenhenger.  
• Brukerperspektivet er ikke eksplisitt nevnt i retningslinjene. Brukermedvirkning er et overordnet prinsipp som ligger 
til grunn for all klinisk kommunikasjon og samhandling og bør derfor være med i retningslinjene. 
• Vi savner enda tydeligere fokus på kompetanse innen veiledning i retningslinjen. Dette bør legges inn i 
grunnutdanningen og forberede kommende sykepleiere på at veiledning (av kollegaer, studenter og pasienter/pårørende) er 
en del av yrket. 
• På bakgrunn av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-10-28-1250/%C2%A76 mener vi at forbedringsmetodikk må bør inn i retningslinjen og at 
studentene  bør tilegne seg kunnskap/ferdigheter innen PDSA-modellen allerede i utdanningsløpet. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Retningslinjene kan fremstå som omfattende, men en tydeligere vekting av de ulike læringsutbyttebeskrivelsene og/eller 
kunnskapsområdene for eksempel som ved dagens bruk av studiepoeng ,kan løse noe av utfordringene. I tillegg kunne man i 
kapittel «krav til studiets oppbygging» si noe enda tydeligere om hvilke kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innen 
de ulike kunnskapsområdene som bør ligge til 1., 2. og 3. studieår. Dette kan gjerne beskrives i en tabell som på s.8 i 
retningslinjen, men bør da knyttes til allerede beskrevne læringsutbyttebeskrivelser. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Vet ikke 

• 98. Begrunn svaret 
o Beskrivelsen «Krav til studiets oppbygging» på s. 7 synes vi har en god beskrivelse av første studieår med tanke på å sikre 

helhet og sammenheng, men for å sikre nasjonal felles standard er det nødvendig at det blir like tydelige og gode beskrivelser 
av studiets oppbygging også for  2. og 3. studieår. Se også svar på spørsmål 96 
 
Vi mener det kan være nyttig med noen gjennomgående temaer i studieløpet, men det fremkommer ikke tydelig av 
retningslinjene hvordan disse skal operasjonaliseres. Noen kommentarer til de 4 som er løftet frem: 
• Tverrprofesjonell samarbeidslæring: bør vektlegges sent i studiet når man som student er blitt mer trygg på egen 
profesjon 
• Legemiddelhåndtering: er et viktig tema! Bør legge inn legemiddeltest som obligatorisk krav før man kommer ut i 
praksis. Hvordan kan man sikre det i retningslinjene? 
• Kvalitetsutviklingsarbeid: er et viktig gjennomgående tema! Er kvalitetsforbedring et bedre begrep jfr ny forskrift? 
• Pasientforløp. Viktig tema som det er mye fokus på i tjenestene men begrepet kan inneholde mye forskjellig: 
diagnoseforløp, behandlingsforløp, standardiserte forløp, arbeidsprosesser etc. Det er den systematiske 
tilnærmingen/metodikk som er vesentlig at studentene får kunnskap om. Et annet viktig prinsipp er at pasientforløp oppleves 
som helhetlige og koordinert for pasienten. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o Vi mener det er avgjørende for studentenes læring av sykepleiefaget at praksisstudiene skal inkludere døgnkontinuerlig 

oppfølging av pasientene og at det er nødvendig at retningslinjene sier noe om minimum lengde på en slik type praksis.  
Vi ønsker i det følgende å synliggjøre flere problemstillinger det bør tas stilling til:  
1. Døgnkontinuerlig praksis - JA. Begrunnelse: Sykepleiestudentene utdanner seg til et praktisk yrke/profesjon hvor det er 
avgjørende for kvalitet på arbeidet at man har forståelse for hva det vil si å arbeide 24/7. I tillegg vil det være ulike 
læresituasjoner og læringsaktiviteter tilgjengelig gjennom hele døgnet.  
2. Hvor mange perioder? Vi mener det er riktig at det legges føring for minimum 2 lengre praksisperioder i løpet av hele 
studieløpet. Det bør også presiseres at en av disse periodene skal være i somatisk spesialisthelsetjeneste.3. Hvor lange 
perioder? I forslaget ligger det inne 7 uker x 2. Hva er begrunnelsen for 7 uker?  
3. Hvor lange praksisperioder? Man kan tenke seg at en praksisperiode bør være lengre enn 7 uker (8-10 uker). Som 
praksistilbyder erfarer vi at studentene ofte har større læringsutbytte hvis de får være på en praksisarena over en lengre 
periode: det kreves tid for å lære å utøve selvstendig sykepleie, bli trygge i egen fagutøvelse og opparbeide identitet som 
sykepleier. Hvis man i retningslinjene setter grense på 7 uker mener vi det bør stå minimum 7 uker sammenhengende praksis. 
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4. Hvor i tjenesten skal /bør lang døgnkontinuerlig praksis gjennomføres? 
Vi tenker at det ikke er vilkårlig hvor i helsetjenesten døgnkontinuerlig praksis gjennomføres, både med tanke på 
læringsutbytte og med tanke på det store logistikk-arbeidet det er å få alle sykepleiestudenter gjennom studiet med 50 % 
praksis. Vi forstår at LUBène skal være styrende for hvilke praksisplasser som benyttes men er usikker på om dette er 
tilstrekkelig for å sikre en nasjonal standard på utdanningen. For somatisk spesialisthelsetjeneste er det viktig at det sikres at 
alle i bachelor/grunnutdanning sykepleiere har gjennomført deler av sin utdanning ved somatisk sykehus. Vi ønsker derfor at 
det presiseres i retningslinjene at minimum en lang døgnkontinuerlig praksisperiode skal være i somatisk 
spesialisthelsetjeneste.  
 
Under følger konkrete innspill på "Krav til praksisstudiene" på s. 8 
 
Innspill på samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksistilbyder: 
Vi støtter forslaget om en nasjonal mal for innhold i samarbeidsavtaler. Utdanningsinstitusjonenes ansvar for å gjøre 
veiledningsutdanning lett tilgjengelig for sykepleiere i praksisfeltet, bør også inngå i slike avtaler. Det er viktig at 
retningslinjene legger opp til at læringsutbyttebeskrivelser skal operasjonaliseres i et samarbeid mellom utdanningsinstitusjon 
og praksistilbyder. Et viktig suksesskriterie for å få til et slikt samarbeid og sikre kontinuitet i arbeidet er at det settes av 
ressurser/personell fra både høgskole og praksissted som er dedikert til formålet. Dette kan gjerne presiseres i retningslinjene. 
Avsnitt 3. Forslag til ny tekst: «Den praksisveilederen som har hovedansvar for veiledning og vurdering av studentgrupper i 
definert praksisperiode, skal ha kompetanse innen veiledning. Veilederutdanningen bør tilsvare minimum 10 studiepoeng med 
læringsutbytte-beskrivelser på mastergradsnivå.» 
Det bør komme frem i retningslinjene at veilederkompetanse av kan sikres gjennom f.eks. e-læringskurs, kortere 
veiledningskurs og veiledning på veiledning fra veileder med formell kompetanse 
S. 8, avsnitt 3. foreslår vi ny tekst: "Praksistudier er den delen av studiene som foregår i autentiske yrkessituasjoner hvor 
studentene under veiledning lærer å planlegge, vurdere, gjennomføre og evaluere sykepleie. Veiledning skal utføres av 
sykepleier  med relevant yrkesutdanning og yrkespraksis. 
Vi støtter at det presiseres at lærer skal være oppdatert på praksisstedets p 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Formålet er bra beskrevet og tydeliggjør sykepleiefaget men for å synliggjøre sentrale tema ytterligere kunne vi tenke oss at 

det kandidaten skal kunne etter endt utdanning er satt opp punktvis. Vi savner også en tydeligere tråd mellom formål og 
læringsutbytter og anbefaler at ord og begrep fra formål i større grad benyttes direkte videre i kunnskapsområdene og 
læringsutbyttene. 
Forslag til presisering avsnitt 2 setning 1, vårt forslag: Etter endt utdanning skal kandidaten kunne ivareta pasienter med 
komplekse lidelser og sykdomsbilder. 
 
Innspill til kunnskapsområdene: 
 
I. Helse og sykdom 
Vi mener at dette kunnskapsområdet er grunnleggende for sykepleieutdanningen og i savner en tydeligere beskrivelse av 
sykepleierens kjernekompetanse i læringsutbyttebeskrivelsene.  
Kunne kunnskapsområde hatt tittel: «Sykepleie, helse og sykdom» 
Ferdigheter pkt 1: forslag til endring: «Kan anvende kunnskap om helse og sykdom til systematisk å observere, samle 
informasjon, vurdere og identifisere avvik fra normalverdier, for å planlegge, iverksette og evaluere tiltak». 
 
II Etisk kommunikasjon og samhandling 
a. Ferdigheter pkt 1:  Forslag til ny tekst: «Kan anvende teknikker og metoder i veiledning for å fremme mestring eller 
endring av (helse)vaner?/adferd».  
b. Punkt 3 og 4 bør slås sammen 
 
III. Vitenskapsteori og forskningsmetode 
a. Kunnskap pkt 2 og Ferdigheter pkt 2 fremstår for omfattende/på feil nivå. Begrunnelse: Implementering av ny 
kunnskap er en kontinuerlig prosess i helsevesenet. Endring av klinisk praksis må skje systematisk, være kunnskapsbasert og 
tilpasses pasientgruppen og lokal kontekst.  Vi forventer ikke at nyutdannede bachelor kandidater skal kunne svare på dette 
for klinisk praksis,men de må ha generelle kunnskaper om kunnskapsbasert praksis. Vi foreslår «kjenner til» i stedet for «har 
kunnskap om». For Ferdigheter pkt 2, forslag til ny tekst: Kan anvende kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid og treffe 
begrunnede valg. 
b. Generell kompetanse pkt 1, forslag til ny tekst: «Kan argumentere for utvikling av ny praksis basert på forskning». 
 
IV.  Faglig ledelse og tjenesteutvikling 
Kunnskap  
Punkt 5. Finnes det særskilte «metoder» for samvalg? Er ikke samvalg et bærende prinsipp i klinisk kommunikasjon når det er 
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snakk om flere mulige behandlingsalternativ? 
 
V. Kvalitet og pasientsikkerhet 
Kunnskap: Vi mener at forbedringsmetodikk (PDSA) bør inn, kunnskap om modellen bør inn i utdanningsløpet.  
Ferdigheter: Punkt 3: Finne byttes ut med «kan identifisere og vurdere risikofaktorer» 
Punkt 4: istedenfor «i sykepleieutøvelsen» skrive  «til bruk i sykepleieutøvelsen 
Punkt 5: Slå sammen med punkt 2 med mål om at studenten «kan anvende…». 
Generell kompetanse: Punkt 5: Forslag til ny tekst «helhetlig og koordinerte tjenester mellom ulike enheter» 
 
VI. Innovasjon, helseteknologi og digital kompetanse 
a. Generell kompetanse punkt 4: « Kjenner til innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon gjennom 
nytekning og kreativitet», kan reduseres til «Kjenner til og kan bidra til innovasjon i tjenestene».  
 
Generelle innspill 
• Retningslinjene for de forskjellige helse- og sosialfagutdanningene fremstår som ulike Helsetjenesten skal forholde 
seg til flere av utdanninger i praksisfeltet og vi  ønsker vi oss derfor en større grad av samstemte  beskrivelser i både form og 
innhold 
• Samers rettigheter nevnes i flere av læringsutbyttebeskrivelsene. Vi mener at dette kunne vært samlet i ett 
overordnet punkt for eksempel slik det står i kulepunkt 2 side 2: Når samiske folks rett som urfolk står beskrevet som ett 
punkt i formålet bør innholdet være sikret i LUB’ene også uten at det spesifiseres. 
• Helse Bergen det er viktig at det kommer tydelig frem i retningslinjene at lange praksisperioder skal være veiledet og 
bli vurdert med bestått/ ikke bestått 

 
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 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: 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 tverr-faglig 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. 
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1. Holdninger 
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. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o I retningslinjen har mye av det viktigste kommet med, men vi har noen kommentarer. 
  
Forslag til endringer/korrigeringer: 
 
• Helse og sykdom 
Under Kunnskap, punkt 6, om aldringsprosessen og eldres særegne behov, bør kunnskap om eldre med nedsatt funksjonsevne 
nevnes spesielt.  
 
Under Kunnskap foreslår vi også at det settes inn et eget punkt om kunnskap om mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
om de særskilte utfordringene ved sjeldne diagnoser. 
 
Under Generell kompetanse, punkt 5, bør det står Kan planlegge og gjennomføre selvstendige vurderinger av 
sykepleiebehovet til mennesker med urfolk- og minoritetsbakgrunn, samt nedsatt funksjonsevne. 
 
• Kvalitet og pasientsikkerhet 
Under Generell kompetanse, foreslår vi at det tas inn et eget punkt om mennesker med nedsatt funksjonsevne, herunder 
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sjeldne diagnoser. Det bør stå Har innsikt i hvordan nedsatt funksjonsevne, herunder det å ha en sjelden diagnose, kan 
utfordre ivaretakelse av kvalitet og pasientsikkerhet. 

 
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 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 89. Begrunn svaret 
o Vi mener at i en så sentral helsefaglig utdanning, bør forholdet mellom helse og arbeid være en del av læringsutbyttene. Dette 

er ikke omtalt. En viktig del av velferdspolitikken er at flest mulig deltar i arbeidslivet, både sett ut fra et samfunnsmessig og 
individuelt perspektiv. Det er derfor viktig at sykepleiere på ulike tjenesteområder har kunnskap og kompetanse på 
sammenhengen mellom helse og deltakelse i arbeidsliv, og at arbeid er en avgjørende faktor for å fremme bedret helse og 
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livskvalitet. Ettersom NAV er en sentral instans for oppfølging av brukere på helsestønader (AAP, uføretrygd og sykepenger), 
bør også sykepleierne forstå egen profesjons rolle og eventuelle virkemidler i samhandlingen med NAV og arbeidslivet. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Ikke forutsetninger for å kunne svare 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Ikke forutsetninger for å kunne svare 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Se vår merknad over 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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 

• 96. Begrunn svaret 
o Ikke forutsetninger for å kunne svare 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Vet ikke 

• 98. Begrunn svaret 
o Ikke forutsetninger for å kunne svare 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o Vet ikke 

• 100. Begrunn svaret 
o Ikke forutsetninger for å kunne svare 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Nei. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Arbeidsgiverforening 

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

• 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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 89. Begrunn svaret 
o Arbeidsgiverforeningen Spekter vil ikke gå inn i de enkelte læringsutbyttebeskrivelser, men vi vil kommentere punktet under 

autonomi og andre høringsinnspill (totalt to innspill til forslaget om retningslinjen for sykepleierutdanning). 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 

o Spekter har oppfattet at det er en viss usikkerhet blant helseforetakene om hvorvidt det nye styringssystemet vil bidra til at 
utdanningene blir mer forskjellige, og at det da kan bli uønsket variasjon alt etter hvor den enkelte har studert. Kombinasjon 
av lokal handlefrihet og institusjonell tilpasning for UH-sektoren med sentral styring og regulering av innholdet i utdanningene 
vil være krevende, og det er viktig å monitorere hvordan dette vil utvikle seg, ikke minst med tanke på mobilitet mellom 
studiesteder underveis i studiet. 
 
En stor grad av ensartethet er viktig for pasientsikkerhet og for kvaliteten på tjenestetilbudet. Uavhengig av hvor i landet 
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utdanningen foregår må arbeidsgiver være trygg på hvilken sluttkompetanse studentene har. Det vil fremdeles være behov for 
lokal opplæring ved ansettelse, noe som er arbeidsgivers ansvar. Men samtidig vil dette bli krevende hvis det blir for stor 
variasjon blant kandidatene. 
 
Arbeidsgiverforeningen Spekter vil oppfordre departementet til å følge nøye med på hvorvidt dette blir tilfelle eller ikke. Hvis 
det utvikler seg større forskjeller mellom studietilbudene, vil dette bli en stor utfordring for arbeidsgivere. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Praksisveileders kompetanse: 
Spekter merker seg at de ulike retningslinjene spriker i stor grad når det gjelder krav til praksisveileders kompetanse. Forskrift 
om felles rammeplan for grunnutdanningene innen helse- og sosialfag presiserer at veilederne normalt skal ha samme 
profesjon som studentene, og som hovedregel bør ha formell veiledningskompetanse. Spekter mener at dette burde være 
tilstrekkelig, også for sykepleierutdanningen. 
 
I retningslinjen for sykepleie foreslås det at praksisveileder med hovedansvar skal ha veilederutdanning tilsvarende minimum 
10 studiepoeng på mastergradsnivå. Retningslinjen stiller altså vesentlig strengere krav til veileders kompetanse enn 
forskriften.  
 
Spekter vil advare mot et slikt krav. For det første anerkjenner ikke et slikt krav all den realkompetanse som finnes angående 
veiledning. For det andre vil det bety betydelige ekstra kostnader og driftsutfordringer. Å ta en sykepleier ut av drift for å tilby 
et studieomfang tilsvarende 10 studiepoeng vil medføre betydelige kostnader til vikarer og til kjøp av selve studiet.  
 
Dersom KD mener at alle veiledere skal ha en veilederutdanning av 10 studiepoeng må dette kostnadsberegnes og 
konsekvensutredes nærmere av departementet. 
 
Spekter kan ikke se at det kan være hensiktsmessig å gå ut over kravet i den felles forskriften, og retningslinjene begrunner 
heller ikke hvorfor dette skulle være nødvendig for sykepleierutdannings del. Forslaget til retningslinje er dessuten uklart på 
hvor stor andel av veilederne som skal ha en slik formalisert utdanning. 
 
Når det er sagt: Veiledning av studenter er en viktig oppgave for helseforetakene, og det er fornuftig at enkelte veiledere har 
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en formalisert veilederutdanning av et visst omfang, og at disse fungerer som støtte for andre kollegaer som har veilederkurs 
av mindre omfang. Vi mener imidlertid at dette allerede er ivaretatt i den felles forskriften. 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Statlig etat 

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

• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 89. Begrunn svaret 
• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 91. Begrunn svaret 
• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Konkrete innspill: 
 
På s. 3, avsnitt «Ferdigheter», pkt. 4. ønsker likestillings- og diskrimineringsombudet å føye til «kjønn» som understreket: Kan 
anvende kunnskap om kjønn og kultursensitivitet i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie, herunder 
kunnskap om samiske pasienters språk- og kulturbakgrunn.  
 
 
 
På s. 4., avsnitt «Kunnskap», pkt. 4. foreslår vi at setningen omformuleres noe for å gjøre den mer logisk og mer fyldig. 
Setningen lyder: Kjenner til inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, 
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. 
 
Vi foreslår:  
Har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering på områdene kjønn, etnisitet, religion og livssyn, 
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre 
likeverdige tjenester til alle grupper i samfunnet. 
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PÅ s. 5., foreslår vi at det etter pkt. 6. føyes til ett punkt 7.: Kjenner til kvinner og menns ulike helseutfordringer og bruk av 
helsetjenester. 

 
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 Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 89. Begrunn svaret 
o Helsetjenesten er til for pasientene/ brukerne og innspillene gis samlet for de to første spørsmålene. 

Noen områder bør vektes tydeligere inn i LUB`ene slik at beskrevne utviklingstrender med behov for personell til å ivareta 
helsetjenester løftes tydeligere frem (Eggen, Røtnes & Steen, 2018). Fag- behandlingsområder som forventes særlig økning er 
eldremedisin, kreftbehandling og -oppføling og psykiske lidelser. Det pekes også på ungdom som gruppe med behov for 
tilpasset helsetilbud (Meld. St. 11, 2016) Det synes som om LUB`ene er på ulikt detaljeringsnivå. Noen LUB har er på et 
overordnet nivå mens andre er veldig spesifikke. Eksempel under læringsutbytte I. HELSE OG SYKDOM kan det se ut som om 
somatikk og psykiske lidelser vektes ulikt, se forslag til endering i vedlegg 1. 
Samhandling og styrking av pasientens egen mestring er et annet område som bør løftes frem for å møte de helseutfordringer 
vi i Norge står overfor i fremtiden og som sykepleiere må ha bred kunnskap om (Meld. St. 11, 2016).   
Ellers er det ønske om presiseringer med høyere vekting av farmakologi og legemiddelhåndtering. Forslag til endring står i 
vedlegg 1. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 91. Begrunn svaret 
o Helsetjenesten er til for pasientene/ brukerne og innspillene gis samlet for de to første spørsmålene. 

Noen områder bør vektes tydeligere inn i LUB`ene slik at beskrevne utviklingstrender med behov for personell til å ivareta 
helsetjenester løftes tydeligere frem (Eggen, Røtnes & Steen, 2018). Fag- behandlingsområder som forventes særlig økning er 
eldremedisin, kreftbehandling og -oppføling og psykiske lidelser. Det pekes også på ungdom som gruppe med behov for 
tilpasset helsetilbud (Meld. St. 11, 2016) Det synes som om LUB`ene er på ulikt detaljeringsnivå. Noen LUB har er på et 
overordnet nivå mens andre er veldig spesifikke. Eksempel under læringsutbytte I. HELSE OG SYKDOM kan det se ut som om 
somatikk og psykiske lidelser vektes ulikt, se forslag til endering i vedlegg 1. 
Samhandling og styrking av pasientens egen mestring er et annet område som bør løftes frem for å møte de helseutfordringer 
vi i Norge står overfor i fremtiden og som sykepleiere må ha bred kunnskap om (Meld. St. 11, 2016).   
Ellers er det ønske om presiseringer med høyere vekting av farmakologi og legemiddelhåndtering. Forslag til endring står i 
vedlegg 1. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
o Kompetanse til autorisert sykepleier må være lik uavhengige av utdanningssted og det betyr at innhold også må 

kvalitetssikres. Utdanningsinstitusjonen har en avhengighet til kommune- og spesialisthelsetjenestens behov for kompetanse. 
Det bør være et mål i seg selv med mindre variasjon mellom utdanningsinstitusjonene og dermed mer samarbeid mellom 
utdanningsinstitusjonene og de kliniske praksissteder for å sikre mer standardisering av innhold i utdanningen. Felles 
delingsplattform for kompetanseprogram kan være en løsning. Akershus universitetssykehus har sammen med tilhørende 
kommuner og OsloMet utviklet et felles delingssted for kompetanseprogram. Dette nettstedet kan potensielt utvikles 
ytterligere. Se også omtale under.  
Poenget er mindre bruk av variasjon i utdanningsinnhold i lokale planer.  Dette for å møte fremtiden på flere områder: 
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• Kvalitetssikring og standardisering av grunnkompetanse hos sykepleiere   
• Et grunnlag for å gjøre det mulig med studentmobilisering mellom utdanningsinstitusjoner i Norge 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Se svar under de to første spørsmålene.  

Innspill og detaljer til forslaget er laget i et eget vedlegg, sendes inn separat. 
• 95. Sykepleierutdanningen: 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' 
• 96. Begrunn svaret 

o Det er mye som skal læres i grunnutdanningen og det er fordi sykepleie innebærer behov for sammensatt kompetanse i tillegg 
til det særegne.  Skulle det være behov for å redusere mengde innhold i utdanningen kan det kanskje være hensiktsmessig å 
jobbe med en smalere tilnærming for studentmestring på basalfag som anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, 
sykepleie, samvalg/ veiledning og etikk. Kunnskap og ferdigheter hvor basalkunnskap benyttes til observasjon, vurdering og 
praktiske tiltak i møtet med pasient/ bruker blir deretter en sentral LUB som mestres på et meget høyt nivå.  
I tillegg må det vektlegges at studenten lærer å lære ved å benytte en kunnskapsbasert holdning, metodikk og kan benytte nye 
IKT-løsninger. Å ha bachelor i sykepleie er en grunnkompetanse som kontinuerlig må utvikles. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Vet ikke 

• 98. Begrunn svaret 
o Ja, det spesielle bør bygge på det generelle i studiet 

Det er mulig å tenke seg at sykepleierollen i fremtiden er i endring og dette må tas hensyn til når både LUB`er og 
praksismodeller fastsettes. En kan betrakte sykepleierollen ut fra nye tanker om pasientforløp i fremtiden, eksempel endret 
sykepleierolle i poliklinikk. De aller sykeste pasientene er innlagt på sykehus, de syke pasientene behandles poliklinisk og de 
pasienter som før ble behandlet på poliklinikk behandles hjemme via selvrapportering. Fremtidens utdanning må henge 
sammen med fremtidens scenario for bruk av helsepersonell til å løse utfordringer i helse og sosialtjenesten. Et forslag er 
derfor at det i mye større grad beskrives hva studentene skal lære enn hvordan de lærer. Se også betraktninger om læring i 
praksis i spørsmål 7. 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o Vet ikke 

• 100. Begrunn svaret 
o Det bør være noen praksisperioder som tallfestes i en lengre periode, men gi rom for å tenke nytt her. Det må være 

læringsutbyttene som må være styrende for valg av praksis sammen med strengere krav til godkjent praksis. Dessuten er det 
viktig at sykepleierutdanning i Norge har krav til samme antall praksisuker som angitt i EU/ EØS direktiv for å få en godkjent 
utdanning (et poeng som ble nevnt på høringskonferansen Gardermoen vår 2018).  
«Ja takk begge deler» er innspill til spørsmål om å tallfeste uker.  
På den ene siden trenger studenter å dokumentere hva de har lært – en prosedyre- og ferdighetsbok, gjerne lik den som 
brukes av medisinstudenter. Denne bygger på at det er noe som studentene bare skal ha lært, være gjennomgått og/eller 
dokumentert mestret.  
 
På den annen side må studenter lære om «hverdagen» i en sengeavdeling og dette kan tallfestes til uker, men her er det mer 
tilfeldig hva studenten kan få mulighet til å lære ut fra hvilke læresituasjoner som finnes (hvilke pasientgrupper behandles her 
og hva er det aktuelle for den tilstand pasienten er i).  
 
Det bør tydeliggjøres hva som kan læres utenfor praksisfeltet og hva som skal læres i praksisfeltet. 

• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 
o Ahus støtter innspill innsendt fra Helse-SørØst, da deres innspill er gjort i samarbeid med helseforetak i regionen. 

 
Vedlegg med detaljerte innspill på nåværende utkast til retningslinjer ettersendes. 
 
a) Kunnskapsområder 
Sykepleie som fag kommer dårlig frem. Kan overskriften endres slik at det i stedet for kunnskapsområder står navnet på 
utdanningen etterfulgt av kompetanseområder? Eks Sykepleiens kompetanseområder? 
 
b) Struktur for samarbeid i fremtiden 
Det bør utarbeides nasjonale standarder som beskriver universitets- og høgskoleansattes rolle i og under praksisstudier og hva 
som er ansatte i praksisinstitusjonens rolle i praksis.  
 
Det bør også etableres samarbeid mellom høgskolene og praksisfeltet for å kvalitetssikre innhold i utdanningene. Felles 
eksamener er en mulighet til å teste om det er likhet i utdanningen instituttene mellom. 
 
Det bør samarbeides om felles kompetansemoduler som deles på et felles nettsted. Ny teknologi vil gi muligheter for digital 
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læring og læringsformer vil trolig endres i fremtiden. Ahus har et nettsted som kan videreutvikles til et felles delingssted av 
kunnskapsbaserte kvalitetsmessig gode kompetanseprogram som kan benyttes på tvers av utdanningsinstitusjoner og 
praksisfelt. For å se og lære mer om Kompetansebroen se her:  
https://www.ahus.no/nyheter/kompetansebroen-en-portal-for-deling-av-kompetanse 
 
c) Krav til kompetanse i veiledning  
Veiledningskompetanse er viktig for å understøtte en kontinuerlig refleksjon over egen praksis og lære å lære. At det er 
ressurspersoner som har spesialkompetanse i veiledning er sentralt i praksis, men alle kan ikke ha 10 studiepoeng for å veilede 
studenter. Retningslinjene må forholde seg til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger 
(Kunnskapsdepartementet, FOR-2017-09-06-1353). Her må teksten endres slik at det er samsvar mellom forskrift og 
retningslinje. En modul oppbygning med fokus på veiledning som starter i bachelor grunnutdanningen og som kan bygges på 
som et delemne i masterutdanning synes å være en realistisk løsning for gradvis å bygge opp ytterligere kompetanse i 
veiledning. Veiledningskompetanse er sentral kompetanse for å ivareta samvalg og samarbeid med pasient og pårørende, 
andre kollegaer i tillegg til studenter.   
 
Kilder: 
Eggen, F. W., Røtnes, R. & Steen, J. (2018). Helse-Norge 20140-Hvordan vil framtiden bli? Samfunnsøkonomisk analyse AS: 
Helsedirektoratet. 
Kunnskapsdepartementet. (FOR-2017-09-06-1353). Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. Hentet 
fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-06-1353 
Meld. St. 11. (2016). Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019). Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20152016/id2462047/ 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Statlig forvaltningsorgan 

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

• 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, Fysioterapeututdanningen, Sykepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o I utforming av retningslinjer er det viktig å ta hensyn til en stadig økende innvandrerbefolkning. Per 1. januar 2018 var det om 
lag 916 700 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv (725 000) eller som er født i Norge med to 
innvandrerforeldre (159 000). Til sammen utgjør disse gruppene 17.3 prosent av Norges befolkning (SSB 2018)  
 
Vi bemerker at det ikke er satt fokus på kunnskap om migrasjon og helse i retningslinjene.  
For å sikre at fremtidig helsepersonell skal kunne tilby en likeverdig helse- og omsorgstjeneste for innvandrerpasienter er det 
nødvendig at dette inngår som en obligatorisk del av helse- og sosialfagutdanningene. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Norsk helsevesen møter en stadig økende andel av pasienter med innvandrerbakgrunn og hvor mange har begrensete 
norskkunnskaper og også kan ha lav health literacy / helseinformasjonsforståelse. 
 
Språkbarrierer er en utfordring for helsetjenestene og det er en tilleggsutfordring at personer med kort botid har lite 
kjennskap til norsk helsevesen og at personer med lite utdannelse ofte mangler kunnskap om helse og kropp (SSB 2017, SSB 
2018, OECD 2011). 
Mangel på et felles språk vanskeliggjør kommunikasjonen og bruk av kvalifisert tolk og oversatt informasjonsmateriale vil ofte 
være avgjørende for å kunne yte likeverdige helsetjenester. Den viktigste forutsetningen for god samhandling og best mulig 
resultat er at pasienten er godt informert og kan gjøre sed forstått. Uten effektiv kommunikasjon preges helsehjelpen av dårlig 
kvalitet, feil og med risiko for pasientsikkerheten. 
Helse- og omsorgstjenestene, som andre offentlige tjenester, har gjennom sin aktivitetsplikt et ansvar for å «legge til rette for 
god kommunikasjon og riktig tilpasset informasjon». I pasientrettighetslovens § 3-5 heter det at "Informasjonen skal være 
tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn". 
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God kommunikasjon er essensielt for kvalitet og pasientsikkerhet. Undersøkelser har vist at opp mot 70 % av alvorlige 
utilsiktede hendelser i helsevesenet helt eller delvis skyldes kommunikasjonsproblemer.  
 
Økt bevissthet og kompetanse hos helsepersonell om språkbarrierer, kommunikasjon, tolk, migrasjon og kulturer bør inngå 
som en viktig del i alle helse- og sosialfagutdanninger. 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o Kunnskap om ulike temaer knyttet til migrasjonshelse kan være en stor utfordring for både pasientsikkerhet og likeverdige 
helsetjenester og denne kompetanse er mangelfull i høringsutkastet. Undervisning om disse temaene er i svært liten grad 
inkludert i ‘Retningslinjer i et nytt system for styring av læringsutbytte i helse- og sosialfagutdanninger’. 
 
Likeverdige helsetjenester kan bare oppnås når alle pasienter har samme tilgang til informasjon, og når pasient og 
helsepersonell er i stand til å kommunisere tilfredsstillende. Det er åpenbart at pasienters rettigheter påvirkes av manglende 
tolkebruk (kap 5  NOU 2014:8.) 
 
Følgende temaer bør inngå i de relevante ‘kunnskapsområder’ for helse- og sosialfagutdanningene: 
• 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 inkluderer bruk av tolk. Vi ser for 
eksempel i ‘kunnskapsområde 2 i Sykepleieutdanningen – ‘Etikk, kommunikasjon og samhandling’, at dette temaet overhodet 
ikke er nevnt.  
• Kunnskap om risikofaktorer og sykdomspanorama hos ulike grupper der dette avviker fra majoritetsbefolkningen, 
både positiv og negativ. 
• 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. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Vet ikke 
• 98. Begrunn svaret 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o Vet ikke 
• 100. Begrunn svaret 
• 101. Sykepleierutdanningen: 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 Nittedal 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, Sykepleierutdanningen, 

Vernepleierutdanningen 
• 88. Sykepleierutdanningen: 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 

• 89. Begrunn svaret 
o 1.For lite fokus på primærhelsetjenesten.  

2: Mtp demografisk utvikling vurderes retningslinjen til å være for lite spesifikk i forhold til geriatri og geronotologi: punkt 6 
under Læringsutbytter, kunnskap (s2), er detaljeringsnivå enklere enn punkt 12. Kunne med fordel være mer spesifikk for 
eksempel multisyke eldre, polyfarmasi, alderspsykiatri osv. 
3: Under Vitenskapsteori og forskningsmetode, kunnskap: foreslås nytt punkt 4, «Har kunnskap om kunnskapsbasert praksis.»  
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4: Generelt lite fokus på tverrfaglighet og samhandling på tvers av utdanninger og tjenester. 
5: Er det å observere virkning og bivirkninger av medisinering et stort ansvar som krever mer enn kjennskap til Farmakologi. 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o 1.For lite fokus på primærhelsetjenesten.  
2: Mtp demografisk utvikling vurderes retningslinjen til å være for lite spesifikk i forhold til geriatri og geronotologi: punkt 6 
under Læringsutbytter, kunnskap (s2), er detaljeringsnivå enklere enn punkt 12. Kunne med fordel være mer spesifikk for 
eksempel multisyke eldre, polyfarmasi, alderspsykiatri osv. 
3: Under Vitenskapsteori og forskningsmetode, kunnskap: foreslås nytt punkt 4, «Har kunnskap om kunnskapsbasert praksis.»  
4: Generelt lite fokus på tverrfaglighet og samhandling på tvers av utdanninger og tjenester. 
5: Eldre er mer nevnt enn barn og unge som er en økende brukergruppe 
6: Lite om brukerperspektivet 
7: Lite om behandling ved livets slutt 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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 
• 93. Begrunn svaret 
• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

o 1: Kunnskap og ferdigheter om håndtering av belastning/stress for sykepleier som følger med å jobbe i denne sektoren. 
Ivaretagelse av egen helse.  
2: Tverrfaglig samarbeid/samhandling 
4: Kunnskap og tverrfaglighet er lite dekkende 
5: Lite dekkende rundt velferdsteknologi 
6: Ikke noen nevnt om krav til kompetanse rundt dokumentasjon og tiltaksplaner 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 
• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 

o Nei 
• 98. Begrunn svaret 

o 1: Ikke likt oppsett, vanskelig å sammenligne 
2: Viser at tjenestene ikke snakker sammen 
3: Mangler krav til utdanningsinstitusjonene på hvordan følge opp praksissted og studenter. Alt skjer ikke ute i praksis 
….sammenheng mellom teori og praksis   
4: Være klar over betyningen av hvilke ord som benyttes ved beskrivelser 

• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 
o B 

• 100. Begrunn svaret 
o 1: ikke alltid er mulig å tilrettelegge for døgnkontinuerlig praksis 

2: Vanskelig å forstå tabellen over praksisperiodene, hvordan legge til rette for rekruttering av 3. års studentene? 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Under Læringsutbytter, Helse og sykdom, Ferdigheter: s 3, benyttes begrepet «personsentrert sykepleie», bør bytte til 
«personsentrert omsorg», da dette benyttes i Nasjonale faglige retningslinjer om demens.  
 
Burde være samme formål, fokusområder og overskrifter 
Holder å vise til lovverket trenger ikke spesifiseres noen steder da i tillegg, for eksempel Samenes rettigheter 
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Mangler krav til utdanningsinstitusjonene på hvordan følge opp praksissted og studenter. Alt skjer ikke ute i praksis 
….sammenheng mellom teori og praksis 

 
Svar: 
 

• 1. Høringssvaret kommer fra 
o Kommune 

• 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.) 
o Lørenskog 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 Ergoterapeututdanningen, Fysioterapeututdanningen, Sykepleierutdanningen, Vernepleierutdanningen 

• 88. Sykepleierutdanningen: 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 
• 89. Begrunn svaret 

o Lørenkog kommune vurderer at retningslinjene for sykepleierutdanningen ikke gjenspeiler eller svarer ut 
primærhelsetjenenstens utfordringer med å rekruttere sykepleiefaglig personell. Det savnes også et sterkere fokus på 
kompetanse som er nødvendig i primærhelsetjenesten, som for eksempel fokus på tverrfaglig arbeid og samhandling på tvers 
av utdanninger og tjenester. Det savnes et sterkere fokus på brukerinvolvering i utøvelsen og utarbeidingen av 
behandlingsplaner som støtter opp om brukers motivasjon og mestring i hverdagen. Det savnes også et større fokus på å 
anvende (velferds-)teknologi som en del av tjenestetilbudet. 
Mtp demografisk utvikling vurderes retningslinjen til å være for lite spesifikk i forhold til geriatri og geronotologi: punkt 6 
under Læringsutbytter, kunnskap (s2), er detaljeringsnivå enklere enn punkt 12. Kunne med fordel være mer spesifikk for 
eksempel multisyke eldre, polyfarmasi, alderspsykiatri osv. Under Vitenskapsteori og forskningsmetode, kunnskap: foreslås 
nytt punkt 4, «Kan anvende kunnskapsbasert praksis i klinisk hverdag 

• 90. Sykepleierutdanningen: 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 
• 91. Begrunn svaret 

o Lørenskog kommune vurderer at fokus på nødvendig kompetanse i primærhelsetjenesten må styrkes, som for eksempel fokus 
på forebyggende arbeid, tverrfaglig arbeid og samhandling på tvers av utdanninger og tjenester. Det savnes et sterkere fokus 
på brukerinvolvering i utøvelsen og utarbeidingen av behandlingsplaner som støtter opp om brukers motivasjon og mestring i 
hverdagen. Det savnes også et større fokus på å anvende (velferds-)teknologi som en del av tjenestetilbudet. 
Mtp demografisk utvikling vurderes retningslinjen til å være for lite spesifikk i forhold til geriatri og geronotologi: punkt 6 
under Læringsutbytter, kunnskap (s2), er detaljeringsnivå enklere enn punkt 12. Kunne med fordel være mer spesifikk for 
eksempel multisyke eldre, polyfarmasi, alderspsykiatri osv. Det savnes også mer kompetanse på sykepleie til barn og unge. 
Under Vitenskapsteori og forskningsmetode, kunnskap: foreslås nytt punkt 4, «Kan anvende kunnskapsbasert praksis i klinisk 
hverdag . Lørenskog kommune foreslår at utdanningene styrker kompetanse om omsorg og behandling ved livets slutt. 
Kompetansen om legemiddelhåndtering må også styrkes da kommunens brukere av helsetjenester ofte er mulitsyke og har 
kompliserende faktorer for farmakologisk metabolisme 

• 92. Sykepleierutdanningen: 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' 

• 93. Begrunn svaret 
o Lørenskog kommune vurderer at det er behov for en noe større grad av standarisering som sikrer lik kvalitet på ferdig 

utdannet personell. Lørenskog kommune ønsker at ønskede metoder konkretiseres i større grad.  For overordnet fokus kan 
medføre spesialisering innen hver utdanningsinstitusjon basert på deres fokus, retning og mål for utdanningen. 

• 94. Sykepleierutdanningen: Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 
o Se svar på spm 91: Lørenskog kommune vurderer at fokus på nødvendig kompetanse i primærhelsetjenesten må styrkes, som 

for eksempel fokus på forebyggende arbeid, tverrfaglig arbeid og samhandling på tvers av utdanninger og tjenester. Det 
savnes et sterkere fokus på brukerinvolvering i utøvelsen og utarbeidingen av behandlingsplaner som støtter opp om brukers 
motivasjon og mestring i hverdagen. Det savnes også et større fokus på å anvende (velferds-)teknologi som en del av 
tjenestetilbudet. 
Mtp demografisk utvikling vurderes retningslinjen til å være for lite spesifikk i forhold til geriatri og geronotologi: punkt 6 
under Læringsutbytter, kunnskap (s2), er detaljeringsnivå enklere enn punkt 12. Kunne med fordel være mer spesifikk for 
eksempel multisyke eldre, polyfarmasi, alderspsykiatri osv. Det savnes også mer kompetanse på sykepleie til barn og unge. 
Under Vitenskapsteori og forskningsmetode, kunnskap: foreslås nytt punkt 4, «Kan anvende kunnskapsbasert praksis i klinisk 
hverdag . Lørenskog kommune foreslår at utdanningene styrker kompetanse om omsorg og behandling ved livets slutt. 
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Kompetansen om legemiddelhåndtering må også styrkes da kommunens brukere av helsetjenester ofte er mulitsyke og har 
kompliserende faktorer for farmakologisk metabolisme. 

• 95. Sykepleierutdanningen: 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 
• 96. Begrunn svaret 

o Krav om veilederutdanning tilsvarende 10 studiepoeng på masternivå er lite gjennomførtbart i kommunehelsetjenesten i dag. 
Kravet vil hindre tilstrekkelig prakisveiledere i kommunen, og vil også hindre sykepleiere i kommunehelsetjenesten i å 
spesialisere seg i kliniske utdanninger. Veilederkompetanse kan for eksempel løses gjennom å tilrettelegge for generell 
veilederkompetanse i grunnutdanningen som også kan benyttes i ordinær, klinisk praksis med brukere, pårørende og 
kollegeaer/medarbeidere. 

• 97. Sykepleierutdanningen: Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen? 
o Nei 

• 98. Begrunn svaret 
o Retningslinjene mangler krav til utdanningsinstitusjonene på hvordan følge opp praksissted og studenter for å sikre 

sammenheng mellom teori og prakis. 
• 99. Sykepleierutdanningen: Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o B 
• 100. Begrunn svaret 

o ikke alltid er mulig å tilrettelegge for døgnkontinuerlig praksis 
• 101. Sykepleierutdanningen: Er det andre høringsinnspill? 

o Lørenskog kommune foreslår at alle retningslinjer for helse- og sosialfagene organiseres under sammenlignbare formål, 
fokusområder og overskrifter. Kommunen foreslår at helse- og sosialfagene samordner undervisningen i fellesemne(r). Mange 
av helse- og  sosialfagene deler felles undervisningstema, og det savnes at studiene legger mer til rette for tverrfaglig 
samarbeid. Noe basisundervisning i f eks anatomi, fysiologi, etikk etc kan også med fordel legges til første studieår. Lørenskog 
kommune foreslår videre at kommunene inkluderes i utdanningsinstitusjonenen planlegging og gjennomføring av 
profesjonsstudier, f eks ved undervisning, for å sikre relevans og mer forankring til kommunal praksis og tjenesteyting.Under 
Læringsutbytter, Helse og sykdom, Ferdigheter: s 3, benyttes begrepet «personsentrert sykepleie», bør bytte til 
«personsentrert omsorg», da dette benyttes i Nasjonale faglige retningslinjer om demens, og legger til rette for tverrfaglig 
samarbeid med andre yrkesgrupper. Det savnes også et større fokus på å anvende (velferds-)teknologi som en del av 
tjenestetilbudet. Det savnes også et større kompetansefokus på krav til dokumentasjonpraksis og –lovgivning  og utarbeidelse 
og bruk av tiltaksplaner. 
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