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1

Avgi høringssvar

Oppsummering

Ditt høringssvar

Forskriftens formål og forslag

Støtter du vårt forslag til  §  2?

Enig

Kommentar

Det ikke lagt inn teksti svarfeltet

Støtter du vårt forslag til  §  3?

Enig

Kommentar

Det ikke lagt inn teksti svarfeltet

Støtter du vårt forslag til  §  4?

Enig

Ko m m e nta r

Det ikke lagt inn teksti svarfeltet

2

Om innsenderen Oppsummering

4

Kvittering

/



Støtter du vårt  forslag til  §  5?

Enig

Ko m m e nta r

Det  ikke  lagt  inn teksti svarfe/tet

Støtter du vårt  forslag til  §  6?

Enig

Ko m m e nta r

Det  ikke  lagt  inn teksti svarfe/tet

Har du øvrige  merknader  til forslaget til forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere?

ikke tatt stilling til

Ko m m e nta r

Det  ikke  lagt inn teksti svarfe/tet

Kommentar

Fakultet for helse— og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder har i og for seg ikke innvendinger til at det innføres spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden

master i avansert klinisk allmennsykepleie. Det er mulig å forstå argumentet bak formålet med spesialistgodkjenningen:«Formålet med offentlig spesialistgodkjenning til

sykepleiere med masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie er å styrke kompetansen i kommunale helse— og omsorgstjenester. Ved å gi sykepleiere med denne

utdanningen spesialistgodkjenning, signaliserer departementet at dette er en viktig utdanning som helsemyndighetene ønsker at mange skal ta. Offentlig

spesialistgodkjenning kan virke både rekrutterende og statushevende». Det blir imidlertid på denne bakgrunn desto vanskeligere å forstå Kunnskapsdepartementets

krav om at ABlOK—utdanningene skal ha en utgang etter 90 studiepoeng (videreutdanning). Det innebærer at studentene ikke må gjennomføre et masterprogram i

spesialsykepleie (120 studiepoeng) for å bli spesialsykepleiere. Betyr det at departementet ønsker å signaliserer at disse spesialiseringene innen sykepleie er mindre

viktige? Ønsker ikke departementet å styrke rekruttering og heve status etc. for disse utdanningene? Sammenhengene i utdanningspolitikken innen sykepleiefaget

fremstår på denne bakgrunn som lite gjennomtenkt. Det er vanskelig å forstå at spesialisthelsetjenesten skal ha mindre formalkrav knyttet til sine spesialiseringer innen

sykepleie enn i det kommunale feltet.

> Rediger høringssvar



Om innsenderen av høringssvaret

Jeg svarer som:

Forsknings— og undervisningsinstitusjoner

Kontaktinformasjon

Navn (bedrift/organisasjon/privatperson)

Universitetet i Agder v/Fakultet for helse— og idrettsvitenskap

Kontaktperson

Atle Slotnes

E-post for kvittering

atle.slotnes(t?uia.no

> Rediger kontaktinformasjon

Vilkår for innsendelse av høringssvar

Ja, jeg aksepterer vilkårene *


