
Fra: QuestBack <noreply@questback.com> 
Sendt: 6. juli 2018 13:42
Til: KD-RETHOS
Emne: Respons på  Høring RETHOS fase1

 Høringssvaret kommer fra

o Statlig etat

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

statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

o Barneombudet

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

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

o Barnevernspedagogutdanningen

o Bioingeniørutdanningen

o Ergoterapeututdanningen

o Fysioterapeututdanningen

o Radiografutdanningen

o Sosionomutdanningen

o Sykepleierutdanningen

o Vernepleierutdanningen

 Barnevernspedagogutdanningen: 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 Vet ikke

 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 Vet ikke

 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 Vet ikke
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 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Se svar under "andre høringsinnspill". 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Vi hos Barneombudet har ikke forutsetning eller kapasitet til å 

vurdere spørsmålene slik de er formulert i denne 

Questbackundersøkelsen. Vi har imidlertid innspill av mer overordnet 

karakter, og har sendt vårt høringssvar på e-post til Kunnskaps- og 

integreringsdepartementet. Innspillet gjelder retningslinjene til alle 

utdanningene. Oppsummert ønsker Barneombudet at retningslinjene 

anerkjenner barns særskilte rettigheter slik de er fastsatt i FNs 

barnekonvensjon (heretter kalt barnekonvensjonen). 

Barnekonvensjonen er en del av menneskerettighetene og gir barn 

og unge et særlig vern. Konvensjonen har dermed stor betydning for 

alle som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge. 

Konvensjonen gjelder som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2. En 

av forpliktelsens som følger av dette er at Norge skal sette inn alle 

egnede tiltak for å sikre gjennomføringen av de rettighetene og 

pliktene som følger av konvensjonen, jf. art. 4. En fyldigere 

begrunnelse med konkrete forslag til endringer i retningslinjene 

finnes i vårt høringssvar som er sendt på e-post. 

 Bioingeniørutdanningen: 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 Vet ikke 

 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 Vet ikke 



 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 Vet ikke 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Se svar under "andre høringsinnspill". 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Vi hos Barneombudet har ikke forutsetning eller kapasitet til å 

vurdere spørsmålene slik de er formulert i denne 

Questbackundersøkelsen. Vi har imidlertid innspill av mer overordnet 

karakter, og har sendt vårt høringssvar på e-post til Kunnskaps- og 

integreringsdepartementet. Innspillet gjelder retningslinjene til alle 

utdanningene. Oppsummert ønsker Barneombudet at retningslinjene 

anerkjenner barns særskilte rettigheter slik de er fastsatt i FNs 

barnekonvensjon (heretter kalt barnekonvensjonen). 

Barnekonvensjonen er en del av menneskerettighetene og gir barn 

og unge et særlig vern. Konvensjonen har dermed stor betydning for 

alle som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge. 

Konvensjonen gjelder som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2. En 

av forpliktelsens som følger av dette er at Norge skal sette inn alle 

egnede tiltak for å sikre gjennomføringen av de rettighetene og 

pliktene som følger av konvensjonen, jf. art. 4. En fyldigere 

begrunnelse med konkrete forslag til endringer i retningslinjene 

finnes i vårt høringssvar som er sendt på e-post. 



 Ergoterapeututdanningen: 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 Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Se svar under "andre høringsinnspill". 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Vi hos Barneombudet har ikke forutsetning eller kapasitet til å 

vurdere spørsmålene slik de er formulert i denne 

Questbackundersøkelsen. Vi har imidlertid innspill av mer overordnet 

karakter, og har sendt vårt høringssvar på e-post til Kunnskaps- og 

integreringsdepartementet. Innspillet gjelder retningslinjene til alle 

utdanningene. Oppsummert ønsker Barneombudet at retningslinjene 

anerkjenner barns særskilte rettigheter slik de er fastsatt i FNs 

barnekonvensjon (heretter kalt barnekonvensjonen). 

Barnekonvensjonen er en del av menneskerettighetene og gir barn 

og unge et særlig vern. Konvensjonen har dermed stor betydning for 

alle som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge. 



Konvensjonen gjelder som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2. En 

av forpliktelsens som følger av dette er at Norge skal sette inn alle 

egnede tiltak for å sikre gjennomføringen av de rettighetene og 

pliktene som følger av konvensjonen, jf. art. 4. En fyldigere 

begrunnelse med konkrete forslag til endringer i retningslinjene 

finnes i vårt høringssvar som er sendt på e-post. 

 Fysioterapeututdanningen: 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 Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 I hvilken grad vurderes dette som ønskelig? Besvar på en skala fra 1 -5, der 

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

o Vet ikke 

 I hvilken grad vurderes dette som gjennomførbart? Besvar på en skala fra 1 

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

o Vet ikke 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Vi hos Barneombudet har ikke forutsetning eller kapasitet til å 

vurdere spørsmålene slik de er formulert i denne 



Questbackundersøkelsen. Vi har imidlertid innspill av mer overordnet 

karakter, og har sendt vårt høringssvar på e-post til Kunnskaps- og 

integreringsdepartementet. Innspillet gjelder retningslinjene til alle 

utdanningene. Oppsummert ønsker Barneombudet at retningslinjene 

anerkjenner barns særskilte rettigheter slik de er fastsatt i FNs 

barnekonvensjon (heretter kalt barnekonvensjonen). 

Barnekonvensjonen er en del av menneskerettighetene og gir barn 

og unge et særlig vern. Konvensjonen har dermed stor betydning for 

alle som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge. 

Konvensjonen gjelder som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2. En 

av forpliktelsens som følger av dette er at Norge skal sette inn alle 

egnede tiltak for å sikre gjennomføringen av de rettighetene og 

pliktene som følger av konvensjonen, jf. art. 4. En fyldigere 

begrunnelse med konkrete forslag til endringer i retningslinjene 

finnes i vårt høringssvar som er sendt på e-post. 

 Radiografutdanningen: 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 Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Se svar under "andre høringsinnspill". 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Vet ikke 



 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 Vet ikke 

 I hvilken grad vurderes dette som hensiktsmessig og gjennomførbart? 

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i 

svært stor grad'  

o Vet ikke 

 Bør retningslinjen inneholde er minimumskrav til innholdet i praksisstudiene?  

o Vet ikke 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Vi hos Barneombudet har ikke forutsetning eller kapasitet til å 

vurdere spørsmålene slik de er formulert i denne 

Questbackundersøkelsen. Vi har imidlertid innspill av mer overordnet 

karakter, og har sendt vårt høringssvar på e-post til Kunnskaps- og 

integreringsdepartementet. Innspillet gjelder retningslinjene til alle 

utdanningene. Oppsummert ønsker Barneombudet at retningslinjene 

anerkjenner barns særskilte rettigheter slik de er fastsatt i FNs 

barnekonvensjon (heretter kalt barnekonvensjonen). 

Barnekonvensjonen er en del av menneskerettighetene og gir barn 

og unge et særlig vern. Konvensjonen har dermed stor betydning for 

alle som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge. 

Konvensjonen gjelder som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2. En 

av forpliktelsens som følger av dette er at Norge skal sette inn alle 

egnede tiltak for å sikre gjennomføringen av de rettighetene og 

pliktene som følger av konvensjonen, jf. art. 4. En fyldigere 

begrunnelse med konkrete forslag til endringer i retningslinjene 

finnes i vårt høringssvar som er sendt på e-post. 

 Sosionomutdanningen: 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 Vet ikke 

 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 Vet ikke 



 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 Vet ikke 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Se svar under "andre høringsinnspill". 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 Er ferdighetstreningen i utdanningen tilstrekkelig vektlagt? Besvar på en 

skala fra 1 -5, der '1' betyr 'absolutt ikke tilstrekkelig' og '5' betyr i 'absolutt 

tilstrekkelig'  

o Vet ikke 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Vi hos Barneombudet har ikke forutsetning eller kapasitet til å 

vurdere spørsmålene slik de er formulert i denne 

Questbackundersøkelsen. Vi har imidlertid innspill av mer overordnet 

karakter, og har sendt vårt høringssvar på e-post til Kunnskaps- og 

integreringsdepartementet. Innspillet gjelder retningslinjene til alle 

utdanningene. Oppsummert ønsker Barneombudet at retningslinjene 

anerkjenner barns særskilte rettigheter slik de er fastsatt i FNs 

barnekonvensjon (heretter kalt barnekonvensjonen). 

Barnekonvensjonen er en del av menneskerettighetene og gir barn 

og unge et særlig vern. Konvensjonen har dermed stor betydning for 

alle som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge. 

Konvensjonen gjelder som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2. En 

av forpliktelsens som følger av dette er at Norge skal sette inn alle 

egnede tiltak for å sikre gjennomføringen av de rettighetene og 

pliktene som følger av konvensjonen, jf. art. 4. En fyldigere 



begrunnelse med konkrete forslag til endringer i retningslinjene 

finnes i vårt høringssvar som er sendt på e-post. 

 Sykepleierutdanningen: 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 Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 Er forslaget til oppbygging av studiet tilstrekkelig for å sikre helhet og 

sammenheng i utdanningen?  

o Vet ikke 

 Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart?  

o Vet ikke 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Vi hos Barneombudet har ikke forutsetning eller kapasitet til å 

vurdere spørsmålene slik de er formulert i denne 

Questbackundersøkelsen. Vi har imidlertid innspill av mer overordnet 

karakter, og har sendt vårt høringssvar på e-post til Kunnskaps- og 

integreringsdepartementet. Innspillet gjelder retningslinjene til alle 

utdanningene. Oppsummert ønsker Barneombudet at retningslinjene 

anerkjenner barns særskilte rettigheter slik de er fastsatt i FNs 

barnekonvensjon (heretter kalt barnekonvensjonen). 

Barnekonvensjonen er en del av menneskerettighetene og gir barn 

og unge et særlig vern. Konvensjonen har dermed stor betydning for 



alle som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge. 

Konvensjonen gjelder som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2. En 

av forpliktelsens som følger av dette er at Norge skal sette inn alle 

egnede tiltak for å sikre gjennomføringen av de rettighetene og 

pliktene som følger av konvensjonen, jf. art. 4. En fyldigere 

begrunnelse med konkrete forslag til endringer i retningslinjene 

finnes i vårt høringssvar som er sendt på e-post. 

 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 Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Se svar under "andre høringsinnspill". 

 Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Vet ikke 

 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 Vet ikke 

 Er det viktig å nevne særskilte grupper i formålet slik retningslinjen 

beskriver?  

o Vet ikke 

 Er det andre høringsinnspill?  



o Vi hos Barneombudet har ikke forutsetning eller kapasitet til å 

vurdere spørsmålene slik de er formulert i denne 

Questbackundersøkelsen. Vi har imidlertid innspill av mer overordnet 

karakter, og har sendt vårt høringssvar på e-post til Kunnskaps- og 

integreringsdepartementet. Innspillet gjelder retningslinjene til alle 

utdanningene. Oppsummert ønsker Barneombudet at retningslinjene 

anerkjenner barns særskilte rettigheter slik de er fastsatt i FNs 

barnekonvensjon (heretter kalt barnekonvensjonen). 

Barnekonvensjonen er en del av menneskerettighetene og gir barn 

og unge et særlig vern. Konvensjonen har dermed stor betydning for 

alle som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge. 

Konvensjonen gjelder som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2. En 

av forpliktelsens som følger av dette er at Norge skal sette inn alle 

egnede tiltak for å sikre gjennomføringen av de rettighetene og 

pliktene som følger av konvensjonen, jf. art. 4. En fyldigere 

begrunnelse med konkrete forslag til endringer i retningslinjene 

finnes i vårt høringssvar som er sendt på e-post. 

Gi tilbakemelding 
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