
Hei, 

Bufdir har i dag avgitt høringsuttalelse via questback-skjema på nettsiden deres. Vi takker for å også 
få anledning til å levere noen overordnede innspill per e-post. De overordnede innspillene tar for seg 
momenter som bør gjelde for alle retningslinjene, i tillegg til at vi innledningsvis gjør noen 
overordnede refleksjoner knyttet til barnevernspedagog- og sosionomutdanningene som vi ber om at 
de respektive programgruppene blir gjort kjent med:  

Tjenestenes behov for kompetanse 

Et av formålene med overgangen fra rammeplan til retningslinjer, er et tverrsektorielt ønske om at 

de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene bedre skal kunne gjenspeile tjenestenes behov for 

kompetanse. Tjenestenes behov for kompetanse er imidlertid et begrep som favner bredt, da mange 

tjenester vil ha behov for kompetanse fra mange yrkesgrupper. 

For å forenkle dette bildet, har de aller fleste profesjonsutdanninger en omforent anerkjennelse av at 

noen tjenester er mer relevante arbeidsfelt enn andre, og derav retter de seg primært mot disse. 

Eksempelvis vil både medisin- og sykepleierutdanningene primært rette seg mot arbeid i 

helsetjenestene. Leger og sykepleiere kan arbeide innenfor andre tjenester også, men det tas da 

utgangspunkt i at det er deres helsefaglige kompetanse som er relevant.  

For de sosialfaglige grunnutdanningene, og da særskilt utdanningene innen barnevern og sosialt 

arbeid, har det over tid foregått en diskusjon om i hvilken grad utdanningene skal avgrense seg ved å 

rette seg inn mot enkelte tjenester, da dette er utdanningsgrupper som har relevant kompetanse for 

flere tjenester. I 2015 bestod den kommunale barnevernstjenesten av 48 % barnevernspedagoger og 

29 % sosionomer. Barnevernspedagogutdanningen er den eneste grunnutdanningen som har et 

særlig fokus på barns omsorgsbetingelser, mens sosionomutdanningen er den eneste 

grunnutdanningen som har fokus på sosiale problemer på individ-, gruppe- (familie) og 

samfunnsnivå. Bufdir anser disse yrkesgruppene som helt sentrale for at barnevernet skal kunne 

ivareta sitt samfunnsmandat, og mener derfor at barnevernet (og NAV for sosionomer) må allment 

anerkjennes som deres primære arbeidsfelt, slik helsetjenesten er det for leger og 

sykepleiere.  Bufdir mener det er nødvendig ikke å begynne i andre enden: å gjøre utdanningene 

enda mer vidtfavnende fordi barnevernspedagoger og sosionomer også vil være aktuelle for andre 

arbeidsfelt. Dette er diskusjoner man ikke har om helsefaglige utdanninger, og som det heller ikke er 

formålstjenlig å ha om de sosialfaglige. 

Med utgangspunkt i denne anerkjennelsen, mener Bufdir det er nødvendig at grunnutdanningene 

innen sosialt arbeid og barnevern har læringsutbyttebeskrivelser som i høy grad reflekterer den 

kompetansen man må ha som barnevernsarbeider. Dette innebærer ikke at disse utdanningene må 

ha en etatsprofil eller at andre yrkesgrupper ikke skal arbeide i barnevernet, men innebærer en 

differensiering av hvilke yrkesgrupper som utgjør grunnstolpene i barnevernet som tjeneste. 



Struktur på retningslinjene 

Forslagene til retningslinjer er strukturert som følger: 1) Formålsbeskrivelse, 2) Kunnskapsområder 

(ikke obligatorisk), 3) læringsutbyttebeskrivelser og 4) Studiets oppbygning, herunder praksis hvis 

ønskelig. 

Bufdir ser det som en klar mangel når retningslinjene ikke tar utgangspunkt i noen prioriterte 

kunnskapsområder (punkt 2). Kunnskapsområdene fungerer som en tydeliggjøring av utdanningenes 

profil. En slik tydeliggjøring vil kunne bidra til mindre uønsket variasjon mellom de ulike 

institusjonene, og motsatt: i de tilfeller hvor programgruppene ikke definerer utdanningens 

grunnpilarer og profil gjennom kunnskapsområder, vil det kunne tillate fortsatt store ulikheter 

mellom utdanningene og i verste fall føre til mer uønsket variasjon. Bufdir mener derfor at det må 

gjøres obligatorisk for programgruppene å definere noen klare kunnskapsområder for hver enkelt 

grunnutdanning. Her er retningslinjene for sykepleierutdanningen et godt eksempel. 

En sosionom er en sosionom er en sosionom… 

Selv om Bufdir ser at inndeling i kunnskapsområder må til for å tydeliggjøre utdanningenes profil, er 

vi allikevel bekymret for at den overordnede lyden på retningslinjene ikke vil kunne bidra til mindre 

uønsket variasjon mellom grunnutdanningene. Bufdir støtter en overgang fra input- til outputstyring 

av utdanningene, og aksepterer at læringsutbyttebeskrivelser på programnivå vil måtte være av noe 

overordnet art. Dog ser vi at læringsutbyttebeskrivelsen (LUBene) slik de foreslås i retningslinjene er 

så overordnede at de gir større rom for variasjon. Det vil bli krevende for institusjonene å utarbeide 

utdanninger som er like nok til at oppbygning og struktur er gjenkjennelig fra utdanningsinstitusjon 

til utdanningsinstitusjon. Og det vil fortsatt være vanskelig for avtakertjenestene å ha et godt bilde av 

hva som særpreger den enkelte profesjon. Dette gjelder i særdeleshet for barnevern og sosialt 

arbeid, der den enkelte grunnutdanning kan variere stort fra institusjon til institusjon, men der vi 

også ser at de to grunnutdanningene tidvis er uhensiktsmessig like hverandre.  

Praksisstudier 

Formålet med praksis er at studentene integrer kunnskap i sine profesjonelle handlinger, og jobber 

aktivt med å utvikle sin handlingskompetanse, sin analytiske refleksjon og evne til samhandling med 

barn, unge og foreldre og samarbeidspartnere. Arbeid med rolleforståelse i praksiskontekst er viktig. 

Bufdir mener det ikke bør være valgfritt å beskrive praksisdelen i retningslinjene, og anbefaler at det 

etableres en standard for beskrivelse av praksisdelen i grunnutdanningene. Det er i dag alt for store 

variasjoner mellom utdanningsinstitusjonene hva gjelder praksisstudier. Gitt praksisstudienes 

sentrale rolle i profesjonsstudier som er så sterkt knyttet til tjenesteutøvelse, er dette et område der 

man bør tilstrebe en nasjonal standard og kvalitetsnivå. Formuleringene i forskrift om felles innhold 

ivaretar ikke dette behovet i tilstrekkelig grad. 

Praksisdelen i retningslinjene bør si noe om minimum omfang og type praksis. Det bør også være en 

minstestandard for omfang av veiledning under praksisstudiene, veileders kompetanse og 

praksisstudienes relevans for utdanningen. Dernest bør praksisdelen være tilknyttet noen spesifikke 

læringsutbyttebeskrivelser. 



Felles innhold – en presisering 

Bufdir har merket seg tema som er berørt i forskriften om felles innhold, men som det er behov for å 

operasjonalisere i de syv retningslinjene vi har avgitt høringssvar på. Dette er tema som er særlig 

viktig med tanke på tjenestenes framtidige kompetansebehov: 

- Digital kompetanse og digitale samhandlingsplattformer.

o Dagens brukere, pasienter og pårørende lever digitalt integrerte liv og må kunne

forvente et minstenivå av digital bevissthet, kunnskap, ferdigheter og refleksjon fra

sine helse- og sosialtjenesteytere.

- Mangfoldssensitivitet

o Profesjonell praksis utføres i et samfunn i stadig utvikling, med stadig nye

minoritetsgrupper eller andre nye aspekter av samfunnets mangfold. Alle

tjenesteutøvere må inneha kjennskap til og trening i hvordan å opptre

mangfoldssensitivt i sin profesjonsutøvelse.

- Vold og overgrep

o Det er viktig at grunnutdanningenes tematisering av vold og overgrep gir grunnlag

for godt samarbeid på tvers av sektorer og tjenester, og ivaretar behovet for grundig

forståelse av egen tjenestes mandat og rolle. Bufdir legger til grunn at

formuleringene i § 2 punkt 7 i felles forskrift omfatter en bred forståelse av vold og

seksuelle overgrep, som operasjonaliseres videre gjennom de enkelte utdanningene.

Særlig viktig mener direktoratet dette vil være for alle velferdsfagene som innebærer

direkte kontakt med publikum eller særlig innsikt i forhold som kan avdekke vold og

overgrep, som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, ergoterapeut,

fysioterapeut, lege, tannhelsefagene, psykolog, radiograf og sykepleierutdanningene.

- Skikkethet

o God profesjons- og tjenesteutøvelse kan ikke utføres uten personlige egenskaper,

holdninger og verdier som støtter opp under formålet med arbeidet. Retningslinjene

må legge til rette for LUBer som gjør at det framstår tydeligere enn i dag hvilke

kandidater som ikke er tilstrekkelig skikket.

http://www.bufdir.no/

	Fra: KD-RETHOS [mailto:RETHOS2@kd.dep.no]  Sendt: 3. juli 2018 10:19 Til: Anette Iversen Cvijanovic Emne: SV: Spørsmål om questbacken
	Fra: Anette Iversen Cvijanovic <AnetteIversen.Cvijanovic@bufdir.no>  Sendt: 2. juli 2018 21.04 Til: KD-RETHOS <RETHOS2@kd.dep.no> Emne: SV: Spørsmål om questbacken
	Fra: KD-RETHOS [mailto:RETHOS2@kd.dep.no]  Sendt: 11. juni 2018 11:43 Til: Anette Iversen Cvijanovic; KD-RETHOS Emne: SV: Spørsmål om questbacken
	Fra: Anette Iversen Cvijanovic <AnetteIversen.Cvijanovic@bufdir.no>  Sendt: 11. juni 2018 09.17 Til: KD-RETHOS <RETHOS2@kd.dep.no> Emne: Spørsmål om questbacken



