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Høringssvar: Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 
1.-7. trinn og 5.-10. trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for mottatt høring om endring i forskrift om rammeplan for sykepleierutdanning 
med innføring av nasjonal deleksamen.

NSF mener innføringen av nasjonal deleksamen er et viktig virkemiddel i arbeidet med kvalitetsutvikling og 
kvalitetssikring av undervisning og studentenes læringsutbytte på sentrale fagfelt.  

NSF har i lenger tid sett at det har utviklet seg er flere og ulike kvalitetsutfordringer knyttet til bachelorutdanningene i 
sykepleie. NIFU rapport 14/2012 «Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen» viser store 
forskjeller mellom studiestedene i forhold til antall søkere, opptaksgrunnlag, antall studenter pr. tilsatt, karakterer, frafall 
og vurderingsformer.  Organiseringen av studiet er svært forskjellig fra sted til sted. Sammenhengen mellom fag, 
årsenheter og organisering av praksisstudier, veiledning, eksamen og vurderingsformer utgjør en del av disse 
forskjellene. Dette er kvalitetsutfordringer som må møtes.

Etter NSFs mening er det viktig å fastsette nasjonale standarder og krav, og samtidig utvikle systemer som kan 
etterprøve disse. NSF har derfor arbeidet for innføringen av nasjonale deleksamener og er glad for oppdraget NOKUT 
har fått om å gjennomføre et pilotprosjekt. Etter våre erfaringer gjennomføres utviklingsarbeidet i tett samarbeid med 
fagmiljøet. Det er viktig. Det er også viktig at pilotprosjektet blir grundig evaluert med tanke på videre utvikling. 

Konklusjon:

NSF støtter departementets forslag til endring i forskrift om rammeplan for sykepleierutdanningen med innføring av 
hjemmel for nasjonal deleksamen.   
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Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By
Forbundsleder

Kari E. Bugge
Fagsjef
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