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Høring – utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere 

utdanning og fagskoleutdanning 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsnotat datert 11.september 2009 med 

høringsfrist 11. desember, og takker for muligheten til å uttale oss. 

Den norske jordmorforening (Dnj) er en selvstendig fagforening for jordmødre, som 

organiserer de aller fleste yrkesaktive jordmødre. 

(Dnj) kan i all hovedsak slutte seg til det foreliggende utkastet til forskrift om 

kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Vi ser det som en viktig 

oppgave både å drive kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av høyere utdanning. Dnj 

har imidlertid noen kommentarer til utkastet: 

I merknaden til § 1-9 om oppnevning av sakkyndige, heter det at det ikke lenger kreves 

at sakkyndige skal ha kunnskaper innenfor spesifikke områder. Videre heter det at det 

er opp til NOKUT å vurdere hva slags kompetanse de sakkyndige skal ha i de ulike 

evalueringene. Etter vår oppfatning bør det være en forutsetning at den spesifikke 

fagkompetansen representeres i en sakkyndig komité som eksempelvis skal vurdere 

innhold og kvalitet i profesjonsstudier. Uten spesifikk fagkompetanse vil 

funksjonsdyktighet etter endt utdanning ikke sikres i god nok grad. Dnj foreslår at 

spesifikk fagkompetanse må sikres i sakkyndige komiteer, og at det tas inn i 

forskriften.  

Under § 2 -1 vil vi påpeke viktigheten av kvalitetssikring av praksisstudier. Etter 

Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning av 2004 skal direkte brukerrettede 

studier utgjøre minimum 60 studiepoeng. Det vil si at halvparten av utdanningen er 

lagt utenfor utdanningsinstitusjonene. Dnj er kjent med at kvaliteten på 

praksisopplæringen varierer. Utdanningen fører frem til autorisasjon som jordmor, og 

både lengde og nivå på praksisstudiene bør tilfredsstille definerte kriterier. Dnj vil 
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derfor be om en presisering i forskriften av hvordan kvalitetssikring av praksisstudier 

skal foregå. 

Vi ønsker departementet lykke til i det videre arbeidet med forskriften. 

 

  

 

Med vennlig hilsen 

Den norske jordmorforening 

 

 

 

Marit Heiberg (sign)                                                                      Elisabeth Grimsrud (sign) 

Leder                                                                                                 Fagkonsulent 

 

 

    

 


