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Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning -
Nord universitet 

Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 8. mars 2017.  
 
Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning er forelagt Fakultet fra 
sykepleie og helsevitenskap (FSH) ved Nord universitet. FSH gir følgende uttalelse om den 
foreslåtte endringen: 
 
Karakter 3 i Norsk – dette støttes da god kompetanse i norsk er en forutsetning for å lese og 

forstå pensum og for å kunne uttrykke seg skriftlig på prøver. God muntlig og skriftlig 

kompetanse er også en forutsetning for god yrkesutøvelse.  

Karakter 3 i matematikk – Argumentasjonen for å innføre denne er at studentene skal 

komme lettere gjennom medikamenttesten. Flere undersøkelser viser at det ikke er noen 

sammenheng her. Vi fraråder derfor dette kravet. Det samme gjelder skolepoeng. 

Sykepleierutdanning har stort sett høye karakterkrav for å komme inn, så vi ser liten hensikt i 

å legge på krav som kun rammer norske utkanter spesielt. Det er imidlertid mange meninger, 

vi ønsker de beste studentene, men ønsker ikke å redusere antall søkere. Vi ønsker heller ikke 

å ha krav som spesielt rammer voksne kvinner i distrikts-Norge. Studentene er helt klare på 

at de ønsker karakterkrav for å høyne statusen til utdanningene. 

Styret i studentforeningen «Prostud» er enige om at de foreslåtte opptakskrav må ses på som 

positivt for de fremtidig utdannede sykepleiere. Foreningen tar imidlertid ikke stilling til 

hvilke fag eller hvilken kombinasjon som gi best utfall, da vi ikke har muligheten til å belyse 

alle faktorene som vil spille inn over tid.  

 

Oppsummert: 

 
Nord universitet FSH støtter i prinsippet at det stilles karakterkrav for opptak til 
sykepleierutdanningen. De foreslåtte kravene er i stor grad konsistent med karakterene til de 



som allerede nå gjelder i praksis for de som tas opp i utdanningen. Imidlertid må 
konsekvensene av karakterkravene vurderes særskilt når det gjelder utdanninger som 
utdanner til utkantstrøk. Unntaksbestemmelser eller kompenserende tiltak for å møte 
karakterkravene må vurderes som virkemidler for å unngå rekrutteringssvikt i utkantstrøk 
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