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Forslag til endringer i midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av 
rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19 

Det vises til brev av 13.november 2020 der forslag til endringer i midlertidig forskrift om 
gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av 
covid-19 sendes på høring med frist 20.november 2020. 
 
Vi takker for muligheten til å gi en høringsuttalelse.  
 
Helsedirektoratet ser det som viktig at den midlertidige forskriften videreføres ut studieåret 
2020-2021, slik at utdanningsinstitusjonene kan forberede våren 2021 med kjent handlingsrom 
så studieprogresjon ikke forsinkes. Denne forutsigbarheten er også viktig for studentene. 
 
Det kan ligge et viktig læringspotensiale ved å bidra i håndteringen av Covid-19 pandemien for 
helsefagstudenter. Vi ser imidlertid at det kan være særlig utfordrende å oppfylle 
læringsutbytter som programmene har knyttet til praksis der praksistilbyder i perioder er sterkt 
presset knyttet til regionale utbrudd eller andre følger knyttet til pandemien. Noen helsefaglige 
studieretninger er spesielt avhengige av spesifikke praksiserfaringer for å oppnå ønsket 
læringsutbytte, mens andre fag lettere kan utnytte læringserfaringer under pandemien til å nå 
de fastsatte læringsutbyttene. Det er viktig at helseinstitusjonene og utdanningsinstitusjonene 
fortsetter å se etter løsninger som kan sikre den enkelte helsefagstudent nødvendig praksis ut 
fra de krav som ligger i rammeplaner og nasjonale retningslinjer. 
 
Helse- og omsorgstjenesten er i dagens situasjon avhengig av at helsepersonell utdannes uten 
forsinkelse. Samtidig er det viktig at læringsutbyttene opprettholdes også når alternative 
læringsaktiviteter må benyttes der tradisjonelle aktiviteter begrenses av smittevernhensyn.  
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