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Høringssvar: Høring - Forslag om endring om opptak til høyere utdanning

Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for mottatt høring om forslag til endring om opptak til
høyere utdanning. Kvalitetssikring av opptaksgrunnlaget til høyre utdanning er et viktig tema
som NSF er engasjert i.

Kapitel 6
NSF har tidligere støttet innføringen av politiattest for opptak til sykepleierutdanning.
Departementets for slag til endring i § 6 i forskrift om opptak til høyre utdanning støttes.
NSF ser behovet som tydeliggjør kravene til politiattest for de utdanninger hvor studenten skal
ha praksis i relasjon til barn. Det synes også fornuftig at utdanningsinstitusjonen selv har ansvar
for å sikre at bestemmelsene håndheves ovenfor relevante utdanninger. Utdanningstilbudet er i
stadig endring, så det vil være lite hensiktsmessig å operere med uttømmende lister for
departementet.

NSF har ved tidligere høringer i denne saken fremhevet at det er flere andre grupper som er i en
tilsvarende sårbar situasjon som det barn er i møte med ulike tjenesteytere. I denne
sammenheng kan nevnes personer med demenssykdom. Fra vår side vil det derfor være aktuelt
at tilsvarende bestemmelser som gjelder for ansettelse som sykepleier også gjøres gjeldene for
opptak til utdanningen. Vi ber departementet ta dette med i vurderingen.

Kapitel 7
NSF har ingen særlige merknader til forslaget.

Vi vil benytte anledningen til å fremheve at det også er behov for innføre karakterkrav for opptak
til sykepleierutdanningen. NIFU rapport 14/2012 «Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i
sykepleierutdanningen» viser at det er direkte sammenheng mellom inntakskompetansen og
sluttkompetansen. NSF mener derfor det må stilles et minimumskrav ( utover
studiekompetanse)på karakter 3 i fagene, norsk, matematikk og engelsk.
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