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 Høringssvaret kommer fra

o Arbeidsgiverforening

 Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune,

statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

o Arbeidsgiverforeningen Spekter

 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

 Begrunn svaret

o Arbeidsgiverforeningen Spekter vil ikke gå inn i de enkelte

læringsutbyttebeskrivelser, men vi vil kommentere punktet under

autonomi og andre høringsinnspill (totalt to innspill til forslaget om

retningslinjen for sykepleierutdanning).

 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 7

 Begrunn svaret

o Spekter har oppfattet at det er en viss usikkerhet blant

helseforetakene om hvorvidt det nye styringssystemet vil bidra til at

utdanningene blir mer forskjellige, og at det da kan bli uønsket

variasjon alt etter hvor den enkelte har studert. Kombinasjon av lokal

handlefrihet og institusjonell tilpasning for UH-sektoren med sentral

styring og regulering av innholdet i utdanningene vil være krevende,

og det er viktig å monitorere hvordan dette vil utvikle seg, ikke minst

med tanke på mobilitet mellom studiesteder underveis i studiet. En

stor grad av ensartethet er viktig for pasientsikkerhet og for kvaliteten 

på tjenestetilbudet. Uavhengig av hvor i landet utdanningen foregår
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må arbeidsgiver være trygg på hvilken sluttkompetanse studentene 

har. Det vil fremdeles være behov for lokal opplæring ved ansettelse, 

noe som er arbeidsgivers ansvar. Men samtidig vil dette bli krevende 

hvis det blir for stor variasjon blant kandidatene. 

Arbeidsgiverforeningen Spekter vil oppfordre departementet til å 

følge nøye med på hvorvidt dette blir tilfelle eller ikke. Hvis det 

utvikler seg større forskjeller mellom studietilbudene, vil dette bli en 

stor utfordring for arbeidsgivere. 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Praksisveileders kompetanse: Spekter merker seg at de ulike 

retningslinjene spriker i stor grad når det gjelder krav til 

praksisveileders kompetanse. Forskrift om felles rammeplan for 

grunnutdanningene innen helse- og sosialfag presiserer at 

veilederne normalt skal ha samme profesjon som studentene, og 

som hovedregel bør ha formell veiledningskompetanse. Spekter 

mener at dette burde være tilstrekkelig, også for 

sykepleierutdanningen. I retningslinjen for sykepleie foreslås det at 

praksisveileder med hovedansvar skal ha veilederutdanning 

tilsvarende minimum 10 studiepoeng på mastergradsnivå. 

Retningslinjen stiller altså vesentlig strengere krav til veileders 

kompetanse enn forskriften. Spekter vil advare mot et slikt krav. For 

det første anerkjenner ikke et slikt krav all den realkompetanse som 

finnes angående veiledning. For det andre vil det bety betydelige 

ekstra kostnader og driftsutfordringer. Å ta en sykepleier ut av drift 

for å tilby et studieomfang tilsvarende 10 studiepoeng vil medføre 

betydelige kostnader til vikarer og til kjøp av selve studiet. Dersom 

KD mener at alle veiledere skal ha en veilederutdanning av 10 

studiepoeng må dette kostnadsberegnes og konsekvensutredes 

nærmere av departementet. Spekter kan ikke se at det kan være 

hensiktsmessig å gå ut over kravet i den felles forskriften, og 

retningslinjene begrunner heller ikke hvorfor dette skulle være 

nødvendig for sykepleierutdannings del. Forslaget til retningslinje er 

dessuten uklart på hvor stor andel av veilederne som skal ha en slik 

formalisert utdanning. Når det er sagt: Veiledning av studenter er en 

viktig oppgave for helseforetakene, og det er fornuftig at enkelte 

veiledere har en formalisert veilederutdanning av et visst omfang, og 



at disse fungerer som støtte for andre kollegaer som har veilederkurs 

av mindre omfang. Vi mener imidlertid at dette allerede er ivaretatt i 

den felles forskriften. 
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