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Høring - Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og 
sosialfagutdanninger - (RETHOS) - innspill fra BLD 

 

Vi viser til brev av 17.04.18 vedrørende ovennevnte sak. 

 

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har følgende innspill til høringen: 

 

Det følger av forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger at kandidatene 

blant annet:  

 

 har kunnskap om sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, 

overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer og kunne identifisere og følge opp 

mennesker med slike utfordringer. Kandidaten skal kunne sette inn nødvendige tiltak 

og/eller behandling, eller henvise videre ved behov.  

 

 har kunnskap om barn og er en utøver som ivaretar barnets behov for behandling og/eller 

tjenester og kan sikre barns medvirkningsmuligheter  

 

Etter BLDs vurdering er det viktig at disse punktene ivaretas i de nasjonale retningslinjene for 

de ulike helse- og sosialfagutdanningene.   

 

Kunnskap og ferdigheter til å samtale med barn og unge om vold og overgrep  

De nasjonale retningslinjene bør ikke bare understreke at kandidatene har kunnskap om vold 

og overgrep mot barn og unge, men også at kandidatene skal ha ferdigheter knyttet til å 

samtale med barn og unge om vanskelige temaer som f. eks. vold, overgrep og omsorgssvikt. 

Det er særlig viktig at dette innarbeides i retningslinjene for barnevernspedagog-, sosionom-, 
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Side 2 
 

sykepleier- og vernepleier-, ergoterapeut- og fysioterapiutdanningen. Disse yrkesgruppene er i 

en unik posisjon til å avdekke og forebygge vold og overgrep.  

 

Å snakke med barn på en god måte om vanskelige temaer, er en av de største utfordringene i 

voldsarbeidet, og for yrkesutøvere som treffer barn og unge i sin hverdag. Dette er godt 

dokumentert i Barnevoldsutvalgets utredning NOU 2017: 12 Svikt og Svik. Mange av de mest 

alvorlige barnevoldssakene kunne vært oppdaget tidligere hvis barn ble snakket med og 

hørt.  barnevoldsutvalget foreslår blant annet å gjennomføre et kompetanseløft i tjenestene om 

samtaler med barn og barns medvirkning. Videre foreslår utvalget at det utvikles rutiner for å 

sikre samtale med barn og barns medvirkning i alle tjenester.  

 

Kunnskap om barns rettigheter og hvordan sikre barns medvirkning 

Samtlige retningslinjer bør stille krav om at kandidatene skal ha kunnskap om barns 

rettigheter og hvordan sikre barns medvirkning.  Vi kan ikke se at dette er godt nok ivaretatt i 

alle retningslinjene.    

 

For sosionomutdanningen og sykepleierutdanningen bør det stilles tydeligere krav om at 

kandidaten skal ha kunnskap om barns rettigheter og hvordan sikre barns medvirkning. 

 

For barnevernsutdanningen bør det stilles tydeligere krav om kunnskap om hvordan sikre 

barns medvirkning.   

 

Vi viser til at FNs barnekomites anbefaler at opplæring i FNs barnekonvensjon bør inngå i 

helse- og sosialfagutdanningene, jf. concluding observations som Norge mottok 1. juni 2018.   

 

Her fremgår blant annet:      

 
" 10. The Committee notes with appreciation the efforts taken to provide training on the Convention to 

relevant professionals. However, given that the training provided still does not fully cover all professional 

groups and is not systematic, and that the knowledge on the rights of the child among the relevant 

professional groups remains insufficient, the Committee, in line with its previous recommendations 

(CRC/C/NOR/CO/4, para. 18) recommends that:  
3  

(a) Teachings on the Convention be a part of the school curricula at all levels;  

(b) The State party continue and strengthen systematic dissemination and training of all professional 

groups working for and with children, including personnel of childcare institutions, health personnel, 

social workers and law enforcement officials;  

(c) Awareness of children’s rights is raised in the policy making bodies and the administration of 

municipalities."  

 

Se mer her:  

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/NOR/CRC_C_NOR_CO_5-

6_31367_E.pdf 

 

Kunnskap om FNs barnekonvensjon er kun eksplisitt nevnt i utkast til retningslinjene for 

barnevernutdanningen.   

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/NOR/CRC_C_NOR_CO_5-6_31367_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/NOR/CRC_C_NOR_CO_5-6_31367_E.pdf
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Med hilsen 

 

 

Helga Berit Fjell (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Camilla Børresen Tjelflåt 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 


	Sdm_AMNavn
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	bmkAcosWebSakStart

