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Svar: 

 1. Høringssvaret kommer fra

o Privatperson

 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges 

minst en.)

o Sykepleierutdanningen

 88. 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

 89. Begrunn svaret

 90. 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 4

 91. Begrunn svaret

o Samer virker å være overrepresentert i høringen, er det nødvendig å så ettertrykkelig legge vekt på

denne urbefolkningen når det er et fåtall av landets sykepleiere som er i kontakt med denne 

samfunnsgruppen til daglig. Det bør være viktigere å legge vekt på en gog generalistutdanning,

anatomien er tross alt lik uansett hvor i landet en kommer fra.

 92. 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 5

 93. Begrunn svaret

 94. Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?

o Etikk kommunikasjon og samhandling - Ferdigheter: Etterlyser en konkretisering av evnen til å benytte 

kommunikasjonsmodeller for å sørge for god pasientsikkerhet og riktig behandling, tenker spesielt opp 

mot Closed loop.

Det bør legges til at sykepleiere skal ha kunnskap om organdonasjon og blodgiving. Disse er såpass 

viktige og hardt etterspurte ressurser i dagens helsevesen, og er i en særstilt sårbar posisjon siden det

bunner ut i frivillighet.

 95. 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

 96. Begrunn svaret

 97. Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og sammenheng i utdanningen?

o Nei

 98. Begrunn svaret

o Det er store forskjeller mellom utdanningsinstitusjonene når det kommer til gjennomføring av

bacheloroppgave når det gjelder lengde, oppbygging av oppgaven, individuell eller



 

 

gruppegjennomføring, og hvorvidt bedømmingen er tatt utelukkende på bakgrunn av det skriftlige eller 

om muntlige presentasjoner inkluderes eller ikke. 

 99. Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart? 

o A 

 100. Begrunn svaret 

o Alternativ A åpner for mer autonomi for utdanningsstedene. 7 sammenhengende uker kan i mange 

tilfeller være unødvendig lenge. 

 101. Er det andre høringsinnspill? 

o Anbefaler at det presiseres at nødvendig førstehjelpsopplæring skal gjennomføres ila første studieår, og 

skal være gjennomført før studentenes første praksisperiode.  

 

Reagerer på formuleringen av setningen "gir grunnlag for å søke om autorisasjon", i formålsdelen av 

dokumentet. Det bør legges opp til at utdanningen automatisk gir autorisasjon, for å ikke bryte med lov 

om gratis utdanning. Det vil og gjøre utdanningen mer lik andre høyere utdanninger av tilsvarende 

lengde, og dermed mer rettferdig. 


