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Hvorfor nasjonale retningslinjer for helse- og 
sosialfagutdanningene?

Tjenestenes kompetansebehov og 
brukernes behov for kvalitet i tjenestene



Nasjonale retningslinjer som er 
basert på 

• tjenestenes kompetansebehov og 
brukernes behov for kvalitet i 
tjenestene

• oppdatert og forskningsbasert 
kunnskap

• sentrale politiske føringer og 
nasjonale reformer

• utvikling av utdanningssektoren og 
helse- og sosialsektoren  

• nasjonalt og internasjonalt 
regelverk

Målet



Hvordan  

• Tverrdepartementalt samarbeid

• God forankring sentralt



Hvordan

• Tydelig mandat
• Programgrupper 

sammensatt av UH-
sektoren, tjenestene og 
studentene

• Transparente og åpne 
prosesser



Et stort arbeid

• Krevende arbeid

• Avhengig av god planlegging og 
god støtte
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Bakgrunn for forslaget 

Meld. St. 13 (2011-2012) 
Utdanning for velferd –
Samspill i praksis



Budskap i Samspillsmeldingen:

• Utdanning og forskning må fremskaffe kunnskap og 
kompetanse som er rettet mot tjenestenes og brukernes 
behov

• Tjenestene må sikres økt innflytelse på det faglige 
innholdet i utdanningene

• Studentene må forberedes på arbeidsoppgaver og 
arbeidsmåter i fremtidens helse- og velferdstjenester

• Behov for bedre styring og mekanismer på nasjonalt nivå 
for å sikre at forventningene til utdanningene oppnås



Kvalitetsmeldingen om rammeplaner:

• Rammeplanene endret over tid

• Kritikk av rammeplanene: 

• begrenser den faglige friheten til institusjonene

• hemmer nytenkning

• delvis er i utakt med utviklingen i tjenestene, skolene og 
annet relevant arbeidsliv.

• Over tid redusere bruken av rammeplaner og i større grad 
overlate utviklingen av læringsutbyttet til et samarbeid mellom 
utdanningene og arbeidslivet
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Tjenestenes innflytelse på det faglige innholdet 
i utdanningene

Sektordept

TjenesteneUtdanningene

KD



Endring - styringssystem på tre nivåer:

1. Universitets- og høgskoleloven gir hjemmel for faglig styring av utdanningene 
gjennom rammeplaner

2. Felles forskrift for rammeplan for grunnutdanningene med følgende innhold:

1. felles formål for alle utdanningene

2. felles læringsutbyttebeskrivelse for alle utdanningene

3. krav til praksis

4. utforme rammer til retningslinjene for hver enkelt utdanning

3. Retningslinjer for hver utdanning
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Styringssystemet på tre nivåer:

UH-lov

Forskriftsfestet felles rammeplan

Retningslinjer for hver utdanning



Forskrift om rammeplan

• Ny felles rammeplan er i sin helhet utformet i ny forskrift for alle 
helse- og sosialfagutdanningene. Forskriften består av fem paragrafer:
• § 1 Virkeområde og formål

• § 2 Felles læringsutbytte

• § 3 Praksisstudier

• § 4 Nasjonale retningslinjer

• § 5 Ikrafttredelse og overgangsordninger

• UHRs prosjekter grunnlag for §§ 2 og 3

• Forskriften fastsatt



§2 Felles læringsutbyttebeskrivelser i kortversjon
1. Håndtere etiske problemstillinger

2. Inkludering,  likestilling og ikke-diskriminering

3. Relasjons-, kommunikasjons- og veilederkompetanse

4. Samhandling både tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt

5. Lov og systemkompetanse - samers rettigheter

6. Sammenhengen mellom helse, utdanning, arbeid og levevilkår

7. Sette inn tiltak ved omsorgssvikt og overgrep

8. Vurdere risiko for uønskede hendelser

9. Barn og unge 

10.Tilegne seg ny kunnskap og faglige vurderinger

11.Nytenkning og innovasjonsprosesser og bidra med slik utvikling

12.Digital kompetanse



Felles innhold og de enkelte utdanningene

Felles 
innhold

Nasjonale 
retnings-

linjer
Nasjonale 
retnings-

linjer

med rammeplaner  (8)            uten rammeplaner  (11)



§3 Praksisstudier

Utdanningsinstitusjonen har 
ansvar for å:
• velge ut praksistilbydere

• sikre at studentene møter kunnskapsbaserte 
tjenester i praksisstudiene

• følge opp studentene i praksis

• bistå praksisinstitusjonene pedagogisk

• inngå samarbeidsavtaler med praksistilbydere

Praksisstedet har ansvar for:
• daglig veiledning og oppfølging av studentene

• at praksisveileder normalt har samme 
profesjonsbakgrunn som utdanningen til 
studenten



§4 Nasjonale retningslinjer

For den enkelte utdanning skal retningslinjene inneholde:

• Formålsbeskrivelse

• Læringsutbyttebeskrivelser i tråd med NKR

• Krav til oppbygging av studiene for den enkelte utdanning

Retningslinjene kan stille krav til praksisdelen av utdanningen

Retningslinjene er førende for institusjonens arbeid med utdanningene, og det skal 
være handlingsrom til fagutvikling, nyskaping og institusjonell tilpasning ved en 
enkelte institusjon
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HS-utdanningene i nytt system

• Med rammeplan per 2016:
• Barnevernspedagog
• Bioingeniør
• Ergoterapeut
• Fysioterapeut
• Radiograf
• Sosionom
• Sykepleier
• Vernepleier

• Uten rammeplan per 2016:
• Audiograf
• Ernæring
• Provisorfarmasøyt
• Reseptarfarmasøyt
• Medisin
• Odontologi
• Optiker
• Ortopediingeniør
• Psykologi
• Tannpleier
• Tanntekniker
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Programgruppene – oppgaver og 
sammensetning 

• Utarbeide og revidere nasjonale retningslinjer utformet som 
læringsutbyttebeskrivelser for hver utdanning. 

• Representanter fra utdanningene, tjenestene, studentene og 
forskningsmiljøer

• Har inngående kunnskap om:

a) Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i 
tjenestene

b) Oppdatert og forskningsbasert kunnskap 
c) Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
d) Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren
e) Nasjonalt og internasjonalt regelverk
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Tidsplan fase 1

Hva Når

Oppstartskonferanse fase 1 7-8. september 2017

Programgruppene utarbeider utkast til 
retningslinjer

8. september 2017- 1.mars 2018 

Utkast retningslinjer sendes sekretariatet 1. mars 2018

Sekretariatet forbereder høring 1. mars 2018 -1.april 2018

Høring 1. april -1.juli 2018

Systematisering av høringsinnspill 1. august -1. september 2018

Programgruppene bearbeider høringsinnspill
Nytt utkast til retningslinjer 

1. september -1. desember 2018

KD vedtar retningslinjene Desember 2018

Forberedelse av implementering 1. januar 2019 -

Implementering Høst 2020
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Tidsplan fase 2

Hva Når

Oppstartskonferanse fase 2 Mars 2018

Programgruppene utarbeider utkast til 
retningslinjer

1. april - 1. november 2018 

Utkast retningslinjer sendes sekretariatet 1. november 2018

Sekretariatet forbereder høring 1. november - 1. desember 2018

Høring 1. desember 2018- 1. mars 2019

Systematisering av høringsinnspill 1. mars -1. april 2019

Programgruppene bearbeider høringsinnspill
Nytt utkast til retningslinjer 

1. april -1. juni 2019

KD vedtar retningslinjene August 2019

Forberedelse av implementering September 2019 -

Implementering Høst 2020
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Programgruppene

Programgruppe Leder Sekretariatstøtte

Barnevernspedagoger Ingunn Studsrød Natalina Heia/Ane-Berit S Hurlen

Bioingeniører Randi Anny Utne Holt Natalina Heia/Mia Andresen

Ergoterapi Rita Jentoft Ane-Berit S Hurlen/Mia Andresen

Fysioterapi Ole-Eskil Edvardsen Mia Andresen/Ane-Berit S Hurlen

Radiograf Aud Mette Myklebust Ane-Berit S Hurlen/Mia Andresen

Sosionom Jorunn Vindegg Irene Sørås/Natalina Heia

Sykepleier Grete Samstad Mia Andresen/Irene Sørås

Vernepleier Anita Berg Ane-Berit S Hurlen/Natalina Heia
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Forventninger til programgruppene

 Levere utkast til retningslinjer i tråd med føringene innen tidsfristen

 Søke konsensus i utarbeidelsen

 Sørge for at medlemmene i programgruppen forankrer arbeidet i 
sine egne organisasjoner/tjenester

 Sørge for kontakt på tvers av programgruppene

 Sørge for at  profesjons- og interesseorganisasjonene og 
brukerorganisasjonene  (referansegruppen), samt aktuelle 
forskningsmiljøer involveres 
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Opplegg for involvering

Åpne og transparente prosesser

• Sekretariatet arrangerer ett felles møte med profesjons- og 
interesseorganisasjoner der lederne av programgruppene inviteres

• Sekretariatet arrangerer ett møte med brukerorganisasjoner der lederne av 
programgruppene inviteres

• Programgruppene skal invitere relevante profesjons- og 
interesseorganisasjoner, samt brukerorganisasjoner inn i programgruppene 
minst en gang i løpet av prosessen før høring (som referansegruppe)
• Brukerorganisasjoner: hensiktsmessige, gjerne paraplyorganisasjonene
• Profesjons- og interesseorganisasjonene: de relevante 

• Innspillsmuligheter på nettside

• Høring 



Norsk mal: Startside Alternativ 5

Kunnskapsdepartementet

RETHOS- Retningslinjer for helse- og 
sosialfagutdanningene

Prosjektmedarbeider Mia Andresen 

Kunnskapsdepartementet



Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Roller og hatter - det å skulle representere

 Din rolle i programgruppen – en viktig oppgave på vegne av 
mange

 Noen har mye erfaring, men for andre er det kanskje første 
gangen

 Studentsamling 



• Involvering

• Påvirkning

• Iverksetting 

Forankringsarbeid
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Forankringsarbeid 

ProgramgrupperReferansegrupper
Prosjekt-

sekretariatet

Brukerorganisasjoner

Profesjons- og 
interesse 

organisasjoner

Nettside 
Sosial medier

Innspill 

Interessent-
analyse:

Intern og ekstern 
forankring

Egne sektorer
UHR

RHFene
Kommuner

Etc.

Høring 



Programgruppene 
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Nettside og sosiale medier 

- Åpne prosesser 

- Kontakt oss

- Fremdriftsplan

- Informasjon om innspill

- Informasjon om høring

- Aktuelle nyheter

- Bruk gjerne KD sin Facebookside og emneknaggen #RETHOS 
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Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Verktøykasse for programgruppene

Verktøyene ligger tilgjengelig i samarbeidsrommet i SharePoint, 

blant annet:

• Dokumenter

• Lenker

• Veileder

• Maler

• Rutiner
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Dokumenter

• Praktisk informasjon om programgruppen og de andre 
programgruppene

• Mandat

• Fremdriftsplan

• Veileder
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Lenker

• Forskrift

• Rundskriv

• Tilsynsrapporter fra NOKUT – BSV-utdanningene

• E-læringskurs i klarspråk

• Meld. St. 13 og 16

• Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

• Rapporten Felles innhold i helse- og sosialfaglige utdanninger

• Rapporten Kvalitet i praksisstudier
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Veilederen

• Veilederen skal gi programgruppene en 
oversikt over prosjektet og dets rammer, samt 
veiledning i utforming av retningslinjer, 
herunder utarbeidelse av 
læringsutbyttebeskrivelser 

• Både praktiske og faglige rammer for arbeidet

• Veilederen må sees i sammenheng med maler 
og rutiner som ligger i samarbeidsrommet



Veilederen

• Programgruppene må bruke 
denne veilederen i utarbeidelsen 
av retningslinjene 

• Må brukes sammen med malen 

Innhold
1 Formålet med veilederen

2 Organisering av prosjektet

2.1 Styringsgruppen

2.2 Programgrupper

2.3 Referansegrupper

2.4 Prosjektsekretariatet

3 Rammeverk

3.1 Nytt styringssystem

3.1.1 Lov

3.1.2 Forskrift

3.1.3 Felles rammeplan

4 Øvrig rammeverk

4.1 Rundskriv

4.2 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)

4.3 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet (2005/36/EF) (YKR)

4.4 Mandat for utarbeidelse av retningslinjene

5 Arbeidsverktøy

6 Retningslinjer

6.1 Premissene

6.2 Formålsbeskrivelse

6.3 Læringsutbyttebeskrivelser

6.3.1 Kunnskapsområder

6.3.4 I tråd med NKR

6.3.5 Språk og begrepsbruk

6.3.6 Detaljeringsnivå

6.3.7 Nivå

6.3.8 Antall

6.3.9 Brukerperspektivet

6.4 Oppbygging av studiet

6.4.1 Praksisstudier



Maler

• I samarbeidsrommet ligger det maler for 
• Statusrapportering 

• Rapporteringsfrister:  
• 15.10.2017

• 15.12.2017

• 05.03.2018

• Sluttrapport
• Leveres i løpet av høsten 2018

• Mal for utarbeidelse av retningslinjer



Statusrapport

1. Programgruppens arbeid denne perioden

2. Programgruppens fremdriftsplan og milepæler

3. Forankring av arbeidet

4. Eksterne innspill

5. Avvik

6. Usikkerhetsmomenter 

7. Plan for programgruppens arbeid neste periode 



Sluttrapport fra programgruppene

• Programgruppens arbeid

• Interessenter

• Eksterne innspill

• Evaluering av arbeidet
• Suksessfaktorer
• Usikkerhet
• Viktige læringspunkter



Mal for utarbeidelse av retningslinjer

• Dere må bruke malen

• Malen bør sees i sammenheng med veilederen

• Henvisninger  og hjelpetekst i malen



Retningslinjene

Retningslinjene skal ha følgende oppbygging: 

1) Formålsbeskrivelse

2) Kunnskapsområder (ikke obligatorisk)

3) Læringsutbytte-beskrivelser

4) Studiets oppbygging 



Rutiner for dokumentasjon og eksterne 
innspill
• Disse ligger tilgjengelig i samarbeidsrommet i SharePoint

• Disse må følges

• Hensikten
• sikre riktig arkivering og journalføring i prosjektet

• åpen prosess, både informasjon på offentlig journal og våre nettsider

• sikre notoritet i prosjektet

• sikre at eksterne innspill blir tilstrekkelig ivaretatt i arbeidet

• Samarbeid mellom programgruppene og prosjektsekretariatet



Mal for plan for utarbeidelse av retningslinjer
Aktivitet Ansvarlig Frist Status

Bli kjent i Sharepoint 08.09.2017 Skal starte

Lag en møteplan og plan for 

arbeidet

08.09.2017 Skal starte

Vurdere hvilke andre 

programgrupper dere bør 

knytte kontakt med

08.09.2017 Skal starte

Vurdere hvilke profesjons-

og interesseorganisasjoner 

dere bør kontakte

08.09.2017 Skal starte

Vurdere hvilke 

brukerorganisasjoner dere 

bør kontakte

08.09.2017 Skal starte

Vurdere hvilke 

forskningsmiljøer dere bør 

ha kontakt med

08.09.2017 Skal starte

Vurdere om det er behov for 

å dele LUBene inn i 

kunnskapsområder

08.09.2017 Skal starte

Utarbeide minst en LUB 08.09.2017 Skal starte



Refusjon og honorar

• Studentrepresentanter får dekket reise- og overnattingskostnader, 
samt honorar

• Kommunerepresentanter får dekket reise- og overnattingskostnader

• Statens personalhåndbok punkt 10.14.2

• Man registrerer kravet elektronisk i en selvbetjeningsportal
• Påloggingen skjer via tilgang til ID-porten (MinID, BankID, Buypass ID, eller 

Commfides e-ID)
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Målet med workshopen

• Bli kjent i gruppen

• Bli kjent i SharePoint

• Lag en møteplan og plan for arbeidet

• Vurdere hvilke andre programgrupper dere bør knytte kontakt med

• Vurdere hvilke profesjons- og interesseorganisasjoner dere bør kontakte

• Vurdere hvilke brukerorganisasjoner dere bør kontakte 

• Vurdere hvilke forskningsmiljøer dere bør ha kontakt med

• Vurdere om det er behov for å dele inn i kunnskapsområder

• Utarbeide minst én LUB



SharePoint

• Bruk Internett Explorer 

• Jobbe med samme dokument samtidig

• Husk å bruke spor-endringer

• Merknader

• Versjonsoversikt – ikke last opp ny versjon og skriv "versjon 2" o.l. 




