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 Høringssvaret kommer fra

o Privatperson

 Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene 

du vil gi innspill på. Det må velges minst en.)

o Vernepleierutdanningen

 Vernepleierutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å

være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov? Besvar på en

skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad'

o 4

 Begrunn svaret

o Savner konkretisering ang. kompetanse innen å skrive vedtak da

dette er en vanlig arb.oppgave for vernepleiere gjerne i forbindelse

med tvangsvedtak (kap. 9). Bør få opplæring innen dette, gjerne av

nasjonal standard, før man er ferdigutdannet. Her blir også

språkbevissthet viktig.

 I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes

fremtidige behov for kompetanse i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5,

der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad'

o 5

 Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til

utdanningsinstitusjonens behov for autonomi (mulighet for lokal tilpasning)

og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i

læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for

detaljerte' og '10' er 'alt for generelle'

o 8

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til

retningslinje?

o Ønsker meg et punkt som henvender seg spesifikt til vernepleierens

språkbruk og språkbevissthet. "PU", "atferdsbolig" og "utagerende

tunge brukere" også videre bør ikke finnes i vokabularet til en
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vernepleier som skal inneha høy grad av etisk bevissthet jfr. siste 

avsnitt første side. 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Ja 

 I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor 

rammene av en 3-årig bachelorutdanningen? Besvar på en skala fra 1-5 der 

'1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende'  

o 3 

 Er det viktig å nevne særskilte grupper i formålet slik retningslinjen 

beskriver?  

o Ja 

 Begrunn svaret  

o JA! 

 Hvilke konsekvenser vil dette har for utdanningsinstitusjonene?  

o Er redd fagfelt som rus og psykiatri får større fokus enn 

utdanningens "opprinnelsesgruppe". Viktig at mennesker med 

utviklingshemming ikke glemmes. 

Gi tilbakemelding 

 

  

  

Tjenesten er levert av www.questback.com - Questback Essentials 
 

 

 

https://web2.questback.com/client/app/open/followupdialog/hYukGRmHL34soa0XYEx-2hjQKxD4iFcoNJrsS5tj3LU1
https://www.questback.com/

