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Norsk sykepleierforbund (NSF) takker for mottatt høring om endringer i universitets- og høyskoleloven som oppfølging 
av kvalitetsmeldingen. NSF har følgende innspill til forslaget:  

1. Eksamen

Sensorveiledning.
Sensur bidrar til å sikre utdanningskvalitet. God kvalitet i utdanningene inngir tillit både hos studentene og i samfunnet. 
Gode ordninger for sensur er nødvendig for en uhildet og rettferdig karaktersetting, og for studentens rettsikkerhet. En 
tydelig sensorveiledning vil bidra til kvalitetssikring av læringsutbyttene, og redusere variasjoner i sensuren mellom ulike 
sensorer. En slik ordning bør lovfestes. Skriftlig sensorveiledninger må gis til alle eksamener, og være tilgjengelig for 
studentene etter at karakter er fastsatt. NSF støtter lovforslaget i §3-9 annet ledd og § 5-3 tredje ledd. 

Virkning av ny sensur.
Det er naturlig at det ved klage på eksamen som består av både skriftlig og muntlig prøve, hvor karakteren endres etter 
ny sensur, må gjennomføres ny muntlig prøve før den endelige karakteren fastsettes. NSF støtter lovforslaget i §3-9 
femte ledd.

Valg av skriftlig eller muntlig tilbakemelding
Studiebarometeret har gjennom flere år vist at studentene ønsker mer tilbakemelding. NSF mener læringsverdien av 
eksamen vil øke ved innføring av automatisk begrunnelse. En slik ordning vil gi alle lik tilgang på nyttig informasjon om 
hva som var bra og hva som var mindre bra på en eksamen, og gi veiledning til studentenes videre læring. Ved en 
muntlig eksamen vil det være naturlig at man får en muntlig begrunnelse i tilknytning til eksamen. Ved skriftlige 
eksamener bør begrunnelsen være skriftlig. Økonomiske og resursmessige hensyn må ikke komme foran hensynet til 
utdanningskvalitet og studentenes rettsikkerhet når bestemmelsen om tilbakemeldingen skal gis muntlig eller skriftlig 
tas. NSF støtter forlaget om at institusjonene selv skal bestemme om begrunnelse for karakterfastsetting skal gis 
muntlig eller skriftlig, men avgjørelsen bør ikke overlates til den enkelte sensor. Det kan gi kvalitetsforskjeller ved 
eksamener hvor det er flere sensorer og/eller sensorpar. NSF støtter lovforslaget i §5-3 annet ledd tredje punktum med 
nevnte innvendinger. 

Karakteravvik
NSF er enig med departementets vurdering om at store avvik i karaktersetting først og fremst kan skyldes manglende 
opplæring og tilfeldige kriterier som legges til grunn for sensuren. Krav til sensorveiledning vil bidra til at like prinsipper 
og kriterier ligger til grunn for sensuren. Hvis det likevel foreligger to sensurvedtak med svært ulikt resultat, må 
utdanningsinstitusjonen vurdere om sensuren er gjort i forhold til prinsippene som er fastsatt i sensorveiledningen, og 

Digitalt godkjent av forbundsleder, 04.12.2017 - 11:54:42



2

hvilken av de to vurderingene som er mest riktig i forhold til prinsippene som er fastsatt for vurderingen. NSF støtter 
lovforslaget i §5-3 sjette ledd. 
 
Klage på gruppeeksamen
En eventuell endring av  karakter etter klage, vil kun gjelde for den studenten som har klaget. NSF mener at 
studentenes rettsikkerhet best ivaretas ved en lovfestet individuell klagerett ved gruppeeksamen. NSF støtter forslaget 
til §5-3 fjerde ledd

2. Tilleggskrav ved opptak
NSF mener at karakterkrav rekrutterer mere motiverte studenter. Krav til inntakskompetanse gir tydelige signaler om de 
faglige forutsetningene studentene må ha for å gjennomføre studiet, og bidrar til at flere gjennomfører studiene på 
normert tid. At universitetene og høyskolene i tillegg kan fastsette egne spesielle opptakskrav til enkelte studier 
forutsetter at kravene er strengere enn de som gjelder nasjonalt og at institusjonene fastsetter tilleggskravene i egen 
forskrift. NSF støtter forslaget til § 3-6 femte ledd.

3. Utestenging fra praksisstudier på grunnlag av vedtatt forelegg
Studenter som er dømt eller har vedtatt forelegg for forhold som innebærer at vedkommende må ansees som uskikket 
til å delta i arbeid med syke, sårbare og svake grupper, kan utestenges fra praksisstudiene.  NSF støtter lovforslaget § 4-
9 tredje ledd

4. Bestemmelser om behandling av personopplysninger. 
NSF støtter lovforslaget § 4-15 om studieadministrative formål, § 4-16 om samordna opptak og § 7-8 Rapportering til 
database for statistikk og høyere utdanning

5. Språklige og tekniske endringer i loven
NSF støtter lovforslaget §7-6 annet ledd om tilrettelegging av studier og §§8-3 til 8-12 som gjelder språklige endringer i 
loven basert på språkrådets innspill.  

 Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By
Forbundsleder 

Kari Elisabeth Bugge 
Fagsjef

Kopi: [Kopi her] 
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