Høringssvar fra Fagforbundet - Forskrift om nasjonal retningslinje for
masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere og
forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-,
rus- og avhengighetsarbeid.
Fagforbundet organiserer blant annet sykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer
vernepleiere, samt andre høyskolegrupper og yrkesfaglige grupper som jobber innen
rusfeltet.
Fagforbundet takker for muligheten vi får til å gi våre innspill til denne høringen.
Vi vil ikke gi direkte tilbakemeldinger på selve læringsutbyttebeskrivelsene, men kun gi våre
generelle betraktninger.
Som arbeidstakerorganisasjon er vi også opptatt av i denne sammenheng, å løfte frem
forhold som vi mener er viktig for yrkesutøvelsen.
Våre medlemmer innen rusfeltet forteller at det stadig er behov for et bedre og
bredere behandlingstilbud etter avrusning, og at det er behov for å finne ut av årsaken til
at pasienter med utfordringer innen psykisk helse- og avhengighet, så altfor ofte kommer
tilbake, selv om de akkurat har vært i behandling; såkalte «Svingdørspasienter»
Pasientene fortjener en mer helhetlig behandling, der en ser psykiskeog somatiske utfordringer i sammenheng. Hele mennesket må behandles i samme forløp,
noe som igjen stiller krav til tverrfaglig samarbeid- og kompetanse.
Fagforbundet tror initiativet til tverrfaglig samarbeid lettere vil kunne oppnås dersom
studentene ved masterstudiet også får god innsikt i hvordan en best mulig kan dra nytte
av hverandres kunnskap, herunder innhold i andre profesjoner- og yrkesutdanninger, med
tanke på kompetansen de besitter. Dette for å bedre behandlingen som skal gis
pasienten. Fagpersoner må etter endt utdanning vite hvem de skal kontakte, og hvem de
skal søke samarbeid med, utfra pasientens sammensatte utfordringer og
behov. Mengdetrening i praksis knyttet til fag og teori, blir også viktig.
Fagforbundet mener det er avgjørende at utdanningsinstitusjonene har en god dialog, og et
godt samarbeid med praksisfeltet, både for at studiene samsvarer med behovet som er ute i
praksisfeltet, men også for å sikre at studentene har tilgang til gode og tilpassede
praksisplasser. Det er viktig at studenten har krav på en veileder som er tilgjengelig hele
veien i utdanningsforløpet.
Ansatte og ledere i tjenesteapparatet som vi kjenner til, er ikke nødvendigvis enige i at det er
en master som skal til for å endre forholdene til det bedre ute i feltet, noe Fagforbundet
støtter. Vi har tro på det å heve kompetansen på andre måter fortsatt vil bidra til å få
tryggere ansatte, som igjen ivaretar pasienten på en best- og mest mulig helhetlig, og
omsorgsfull måte. Vi tenker at alle som jobber innen rusfeltet uavhengig av utdanning, eller

formal kompetanse, jevnlig må oppdateres og kurses i aktuelle
problemstillinger. Fagforbundet mener det er vel så viktig med videre- og etterutdanninger
for alle med relevant bakgrunn/erfaring som ønsker å jobbe innen helse- og sosialfeltet.
Fagforbundet ser likevel at en eventuell masterutdanning vil styrke og utvikle
kunnskapsnivået til vedkommende og tjenestestedet innen psykisk helse-, rus og
avhengighet. Fagforbundet støtter derfor opprettelse av egen master, og eller
videreutdanning, men ikke kun for sykepleiere. Vi mener dette med fordel kan bli en
tverrfaglig master.
Fagforbundet har tro på at ny kunnskap blir lettest å tilegne seg dersom en har erfaring fra
arbeidslivet fra før, herunder spesialisthelsetjenesten. Det er utelukkende positivt at flere
utdanner seg med tanke på kvalitet i tjenestene, selv om vi som nevnt tidligere, ikke tror at
en master alene vil løse utfordringene på rusfeltet.
Fagforbundet vil anbefale at det legges til rette for at det blir mulig å ta masteren på deltid,
slik at det blir enklere for arbeidstakere som allerede er i jobb å velge et slikt studiet,
kombinert med arbeid og familieliv.
Fagforbundet mener det er viktig at det utdannes høyt kompetente mennesker som igjen
skal kunne undervise og utdanne «de andre» på rusfeltet eller ferske studenter. Vi trenger
fagfolk som vil forske, og utvikle tjenestene. Fagforbundet mener at å utdanne flere med
master, på sikt vil få et stort og kompetent fagmiljø, som igjen genererer kompetente og
dyktige ansatte, som vi absolutt har mer behov for i spesialisthelsetjenesten, kommunen, og
ved institusjonene.
Målet med mer avansert utdanning, må være at praksis endres til det bedre!
Vi tillater oss også å nevne at det innledningsvis,
under «forslag om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning», står skrevet
følgende;
«Etter endt utdanning vil kandidaten ha mot til og kompetanse til å samarbeide i den
kompleksitet som finnes i menneskers aktuelle livssituasjon»
Fagforbundet mener at utdanning ikke fører til mot, men kompetanse. Å ha mot
til å samarbeide med, og behandle mennesker med rusutfordringer, mener vi kan vekke
assosiasjoner om at disse er noe annet, enn oss selv. Det er de ikke.

