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Høringssvar: Høring -  forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for mottatt høring om endring i forskrift om skikkethetsvurdering.

NSF mener skikkethetsvurdering er et viktig virkemiddel for utdanningsinstitusjonens vurdering av studenter som under 
praksisstudier og/eller etter endt utdanning skal arbeide med spesielt sårbare grupper.

NSF mener forslaget til en klarer definering  av formålet er positiv. NSF mener det er riktig å ta inn de nye gruppene 
som er foreslått. Dette er utdanninger som fører til yrker hvor de også skal arbeide med spesielt sårbare grupper.

NSF er særlig opptatt av at etter- og videreutdanninger ,som bygger på de utdanninger som forskriften omfatter, nå blir 
inkludert i kravet til skikkethetsvurdering. Skal forskriften være i tråd med gradsstrukturen må formuleringen endres til 
etter- ,videre- og mastergradsutdanning. 

For sykepleier, og andre personellgrupper, skjer nå spesialisering på et mastergradsnivå som en del av høyere 
utdanning. Dette må derfor eksplisitt fremkomme i forskriften. Begrunnelsen for at også disse utdanningen  skal 
omfattes av skikkethetsvurdering ligger i det faktum at de møter minst like sårbare pasienter som de som omfattes av 
skikkethetsvurderingen per i dag. Selv om en kan være skikket til å utføre oppgaver som tilligger en med 
grunnutdanning, er det ingen automatikk i at en er tilsvarende skikket for det fagfeltet en spesialiserer seg til (for 
eksempel anestesi, jordmor eller psykisk helsearbeid). Det kan også ha gått mange år fra en har tatt grunnutdanningen 
til en starter på en spesialisering, slik at det er helt nødvendig å gjøre en ny vurdering.  Mange av spesialutdanningene 
inneholder omfattende praksisstudier i løpet av utdanningen, som er en sentral begrunnelsen for skikkethetsvurdering, 
og må derfor omfattes av den.

NSF har ingen andre merknader.

Konklusjon:  
 
NSF støtter departementets forslag til forskriftendringer med følgene tillegg;
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§ 1 siste ledd endres til; I tillegg skal det foretas skikkethetsvurderinger i etter-,videre- og 
mastergradsutdanninger som bygger på ovennevnte utdanninger.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By
Forbundsleder

Kari E. Bugge
Fagsjef

Kopi: Unio
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