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 1. Høringssvaret kommer fra

o Private sykehus

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

o Diakonhjemmet sykehus AS

 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 Fysioterapeututdanningen

 41. 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'

 42. Begrunn svaret

o Vi synes retningslinjen har stort preg av et  biomedisinsk fokus og savner mer synliggjøring av

kompetanse på psykososiale forhold under punkt 1.

Vi savner også større fokus på "Aktivitet som medisin" og tydeliggjøring av fysioterapeutens 

kompetanse innenfor dette tema.

 43. 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'

 44. Begrunn svaret

o Vi synes at det bør komme tydeligere frem under punkt 3 at pasient og pårørendes 

erfaringskompetanse bør likestilles med fysioterapeutens.

 45. 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'

 46. Begrunn svaret

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

o Se punkt over

 48. Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?

 49. Begrunn svaret

 50. 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'

 51. Begrunn svaret

 52. 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'

 53. Begrunn svaret

o Det er utfordrende for praksisstedene å kunne oppfylle kravene til veilederkompetanse. I tillegg ser vi

det som krevende å ha studenter i en travel sykehushverdag. Fysioterapeutene på sykehus jobber mer



 

 

og mer spesialisert og liggetiden går ned. Dette utfordrer blant annet tiden studenten får pr pasient og 

kravet om variasjon for studenten. 

 54. 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' 

 55. Begrunn svaret 

o Tidspresset i spesialisttjenesten øker og det utfordrer kvaliteten på veiledningen og vurderingen. 

 56. Er det andre høringsinnspill? 


