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Høringsuttalelse

Om forslag til nasjonaleretningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger
Høringsbrevog – notat fra Kunnskapsdepartementetdatert 17.04.2018
Frist: 01.08.20181
Direktoratet for e-helseviser til Kunnskapsdepartementets forslagtil nasjonaleretningslinjerfor
helse- og sosialfagutdanni
ngene.2 Kunnskapsdepartementet
ber om svar via Questbackfor hvert av
utkastenetil retningslinje.Direktoratet for e-helsegir en samlethøringsuttalelsesom angårteknologi
og digitalisering for alle fagene.
Direktoratet for e-helse3 er underlagtHelse- og omsorgsdepartementet.Direktoratet skalbidra til
nasjonalsatsingpå digitaliseringi helsetjenestenfor å oppnå økt kvalitet og effektivitet, bedre
samhandlingmellom helseaktørerog tilretteleggingfor en mer aktiv pasientrolle.Målsetningeneer
blant annet én helhetligog kunnskapsbaserthelse- og omsorgstjenestesom utnytter de teknologiske
muligheteneog involvererinnbyggere.
Kunnskapsdepartementetskriverat det kan bli justeringerav retningslinjeneetter høringsrunden.
Direktoratet for e-helsevil i sin tilbakemeldingsærligleggevekt på:
1. Digitaliseringer av stor betydningfor fremtidig tjenestefagligkvalitet og for å møte behov
hos brukere og pasienter.Vi peker på behovetfor digital kompetanse,ferdigheterog
teknologiforståelsesom viktig del av undervisningenpå universitets- og høgskolenivå.Det er
viktig at utdanningskandidatene,
uavhengigav fagområde,har digitale kunnskapersom
bidrar til samhandlingog samarbeid.
2. Politiskeføringer(Regjeringenspoltikk m.m.) og nasjonalereformer innebærerat
utdanningenemå absorberede endringer som skjer i samfunnet pga.digitaliseringog økt
bruk av informasjonsteknologi.Vi stiller spørsmål om forslagtil retningslinjenefullt ut
reflekterer føringene.Føringeneog reformenetrekker frem digitaliseringav offentlig sektor
som en av grunnstenenefor bærekraftigutvikling av velferdstjenestene.
3. Læringsutbyttenei bachelorutdanningenebør bli presisepå nivåforskjellene mellom
kunnskap- ferdighet - generellkompetanseknyttet til digitaliseringsområdet
.
Læringsutbyttenebør reflektere og videreutviklede kunnskapenekandidatenehar med seg
fra grunn- og videregåendeskole.
Vi gjør nærmererede for dissetre hovedpunktenefordelt på tre avsnitt i tekstensom følger.
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Betydningen av d igitalisering som kunnskapsområde – herunder e-helse
Direktoratet for e-helseviser til arbeidet med forskrift, felles rammeplanfor de helse- og sosialfaglige
grunnutdanningeneog nytt styringssystemfor disse. Vi har bl.a. lagt merke til innspill og anbefalinger
fra Universitets- og Høgskolerådet 4. Direktoratet for e-helseer tilfreds med alle utdanningenefår et
felles rammeverkfor læringsutbytteog at sektormyndighetenekan påvirkeinnholdet.
Digitaliseringmuliggjørnye måter å utøve helse-, omsorg- og velferdstjenesterpå. Et viktig spørsmål
er hvilke kompetansersom krevesfor å mestre den nye digitale hverdagen.Digitaliseringav helse- og
velferdstjenesteneinnebærerat data-, informasjonsutvekslingog bruk av IKTskjer i øket omfang
mellom aktører og befolkningen/pasienter/brukere. For helse- og omsorgssektorenhar Regjeringen
for sin e-helsepolitikkdissesentralekompetanseområdene
for digitalisering:
1. Pasientenshelsetjeneste- Digitaleinnbyggertjenester
- Pasientensnetthelsetjeneste
2. Bedresamhandlingog samarbeidblant helsepersonell– enkel tilgangtil data
3. Et mer kunnskapsintensivthelsesystem – bedre sekundærbrukav data
Digitaliseringav offentlig sektor øker ogsåbehovetfor kunnskapom informasjonssikkerhetog
personvern.GodeIKTsystemergjør helse- og velferdssektorenattraktiv som arbeidsplassog
enhetligesystemerbidrar til arbeidsstyrkensmobilitet og mindre avhengighettil fysiske(geografiske)
plassertebehandlingssteder.Det er derfor riktig at utdanningskandidatene,
uavhengigav fagområde,
har digitale ferdigheter og generelldigital kompetansesom bidrar til samhandlingog samarbeid.
Digital kompetansei bachelorutdanningeneblir en naturlig videreføringav de digitale ferdighetene
studentenehar oppøvdseggjennomgrunnskolenog studieforberedendeundervisning.
I forskriften felles rammeplanfor helse- og sosialfagutdanninger
§2, er det 12 områder for felles
læringsutbytte.Vi vurderer at alle læringsutbyttene innebærerelement eller behovfor digital
kunnskap,digital ferdighet og generelldigital kompetanse.Kandidatenmå i et fremtidig "digitalt
samfunn" forholde segtil alle disseområdenedigitalt. Eksempelvisi § 2, punkt 4, vil felles
elektroniskjournalløsningog pasientadministrativesystemerbidra til helt nye arbeidsprosesser
og
nye former for helsehjelp.Et annet eksempelfra § 2, punkt 5, er at elektroniskkommunikasjonog
samhandlingvil krevegod regelforståelseog kunnskapom personvern,informasjonssikkerhet,
samtykkeløsningerog elektroniskinnsyni journal eller saksmappe.Et sisteeksempeler kandidatens
kunnskapom og anvendelseav standarder,kodeverkog terminologi med utgangspunkti flere av
læringsutbyttene,som for samhandling,bruk i folkehelsearbeidetog fordeling av ressurser5.
Eksempleneviserogsåmed tydelighet at den fremtidige yrkesutøvermå kunneveiledepasient,
bruker og pårørende, slik at innbyggers rettigheter og integritet ivaretassamtidig.
Punktene10., 11. og 12 i §2 i forskriften inviterer særskilttil at læringsutbytteneblir konkretisertpå
e-helseog digitaliseringsområdet.Kunnskapsbehov
for helse- og velferdstjenesteneer i økendegrad
datadrevne;innovasjonsaspektet
er særskilt fremtredendei det vi kjenner som "digital
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transformasjon";utdanningenbør sikre kandidatenedigital kunnskap,digital ferdighet (bruk av) og
dypereforståelse(generell kompetanse),jf. punkt 12.
Digitaliseringhandlerom å bruke teknologitil å fornye, forenkle og forbedre og å tilby nye og bedre
tjenester som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige.Digitaliserekan værelønnsomtog
hensiktsmessigfor virksomhetene, så lengede digitale løsningenebidrar til raskereog mer korrekt
saksbehandli
ng. Digitaliseringsarbeidetfår endastørre effekt dersomdet forenkler kontakten
mellom virksomheterog innbyggere.Digitaliseringenav offentlig sektor i Norgehar som
utgangspunktat innbyggernei stor grad er digitale. Innbyggerneforventer såledesat helse- og
velferdstjenestenetilbyr godedigitale tjenester og tjenesteyteremed kunnskappå området6,7.
Digitaliseringog informasjonsteknologiutfordrer tjenestene,men gir samtidigstore muligheterpå
grunn av tre viktige utviklingstrekk8.
1. Kommunikasjonshastigheten
øker: Sendeog motta informasjonblir stadigbilligere og mer
effektiv. Informasjonsinnhentingog planleggingblir enklerefordi mangesystemerkobles
sammen og gir det en trenger av informasjoni tid og sted når man yter tjenester
2. Lagre(og finne igjen) informasjon:Dataanalyserblir i økendegrad automatisert. Datamaskinenefinner sammenhengeri data og vurderer raskt hvilke metoder som fungererbest.
3. Beregne(prosessere)informasjon:Datamaskinerregner raskere- vi får økt
prosesseringskraft.
Dette får betydningfor hvordanvi organisererog hva vi gjør. Mange
rutiner som er virksommei dag,er ofte resultat av manglenderegnekraft.
Disseutviklingstrekkene medfører at utdanningskandidatenefår behov for undervisningom
informasjons- og kommunikasjons
teknologiog digitalisering.Enviktig arenafor å prøveut ervervet
kunnskapunder studietiden,er det som skjer i praksistiden. Bruk av e-helseog digitale løsningerer
mer enn ferdighet (les: " tastologi"). Helsepersonellog de som jobber i velferdstjenestenehar
dokumentasjonsplikt.Hver og en virksomhetmå sørgefor at de har systemersom understøtter
denneog at bruken av systemeneforegår innenfor rammeneav gjeldenderegelverk.Pådenne
måten bør opplæringenforankresi den organisatoriskekontekstensystemenebrukesi. Et godt
læringsmiljøpåvirkesav virksomhetenes bruk av IKT-systemerog at disseutviklesi sammenheng
med virksomhetensoverordnedekvalitetsarbeid9. IKT-systemeneog datatilfangetblir en sentral
ressursi virksomheten– en kilde til kunnskapog som grunnlagfor et godt undervisningsmiljø
.
Universitets- og høgskolenekan i undervisningenpå digitaliseringsområdetgjørenytte av en
tilnærmingsom følger:
KONSEPTUELL
Gjennomden profesjonsfagligeutdanningenmå studenteneoppøveen grunnleggende
teknologiforståelse.Digitaliseringhar tre konseptuellekjennetegn
1. Digitaliseringer transformativt: IKTmå ikke forståsalenesom verktøysom kun understøtter
eksisterendepraksiser(les: "strøm på papir"). Digitaliseringmuliggjørnye måter å lede på, utøve
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helse,omsorgog velferd på. Transformasjonensetter pasienterog fagutøverei nye roller og
relasjonerog er potensieltdisruptiv.
2. Digitaliseringer sosioteknisk:Digitaliseringer mer enn teknologi.Det er samspilletmellom
tekniske,faglige,juridiske,organisatoriskeog kompetansemessige
faktorer.
3. Digitaliseringer kontekstavhengigog prosessorientert.Det handlerikke om en teknisk
engangsinstallasjon
eller et administrativt vedtak,men kontinuerligkvalitetsforbedring.
Dennegrunnleggendeforståelsenav teknologi,gir føringer for måten utdanningen velger tema og
organisererlæring.
TEMATISK
Temasom driver digitaliseringenog e-helsefremover,vil påvirkehva studentenebør kunnefor å
mestre en digitalisert arbeidshverdag
. Viktigeog prioriterte tema finnes i den nasjonale e10
helsestrategiensom er en konsensusmellom aktørenei helse- og omsorgssektoren
. Nasjonalstrategi
for e-helse(2017-2022)11 gir god pekepinnpå hvilkenretning digitaliseringenav helseog omsorgvil ta,
og hva slagskunnskapprofesjonenevil behøvefor å være kompetenteutøvere. Teamenehar høy grad
av relevansog legitimitet i forhold til den praksisenstudentenevil møte på i arbeidslivetsom
profesjonsutøvere.Det er likelydendetematikk fra andre landsnasjonaledigitaliserings-strategier,
eksempelvisSverigesNationell e-hälsa12 og NHSEnglandFiveYearsForwardView13.
Nasjonale-helsestrategi har sekssatsningsområder.Vi kan trekke frem områdenearbeidsprosess
,
samhandlingog innbyggersom eksempelpå relevanteundervisningstemafor studentene:
Digitaliseringav arbeidsprosesser.
Vi går fra å bruke journalsystemertil å dokumenterehelsehjelpi
etterkant, til en prosessorienterttilnærmingder vi høster,prosesserer,presentererog gjenbruker
helsedataanalytiskunderveisi arbeidet.
Bedresammenhengi pasientforløp.Ved nasjonalinnføringav e-resept,handlet det om å begynneå
dele legemiddelinformasjon.Tilgangtil god, oppdatert legemiddelinformasjonøker pasientsikkerhetenog redder liv. Dennelegemiddelinformasjongjenbrukervi nå i Kjernejournalsammen
med anneninformasjonhelsepersonellog innbyggereleggerinn. Helsepersonell(og innbygger)får
med dette et bedre kunnskaps
- og beslutningsgrunnlag
når det står om liv og helse. Påfler og fler
områderblir digital informasjongjenbrukt i andre systemerog til andre formål. Enviktig implikasjon
fra utviklingene,er at digitaliseringgår fra å være "verktøy", til å bli en forutsetningog integrert del
av forsvarligetjenenester.Tjenesteytereog helsepersonellagereri dennekontekst(og i motsetning
til gårsdagens)i et felles verdisystemog må kunne,forstå og anvende(helse)informasjonsom en
felles ressurs,et fundamentfor samhandlingog helhetligforløp.
Helsehjelppå nye måter. Pasientenshelsetjeneste,og etter hvert pasientensnetthelsetjeneste,har
fr a starten vært et organiserendeog førendeprinsipp for e-helseutviklingen.Det har medført
satsningenpå digitale innbyggertjenester,helsenorge.noog kommunenessatsningpå velferdsteknologii innbyggerneshjem.
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Mangfoldet av digitale løsningerog velferdsteknologi,beslutningsstøttesystemerfor pasienter,
helseapper,chatbots,brukerforum m.m. mobilisererinnbyggerensom ressursog diskursom
innbyggersrolle i samfunnet;som pasienti et helsesystem,konsumenti et markedfor personlig
helseteknologi,eller som borger med rettigheter og plikter i et samfunnsliv.Denneendringi
innbyggerrollenutfordrer tradisjonelleroller og relasjonermellom pasientog profesjonell.
Helsepersonellmå kunnevurdere hvilke kunnskaper,erfaringerog sosiotekniskeressurserhver og en
pasienthar til å takle eget liv og helse,og tilsvarendesin egenkomplementærerolle i møte med
disse- som kunnskapskilde,veilederog/eller beslutningstakermed ansvarfor å utøve forsvarlig hjelp
eller tjeneste.
KULTUR
ELL
Ulike fag, ulike aktører og institusjonerspiller en rolle for kunnskapog praksispå e-helseområdet.
Nøkkelentil god og relevante-helsekompetanse liggeri møtet mellom disse.Teknologiskeendringer
skjer raskt. Forelesere som ikke har nylig praksiserfaring,vil ha vanskermed å forstå betydningenav
chatbots, gamificationog maskinlæringi en faglig kontekst,desto mindre kunneta sliketeknologieri
bruk på en god måte. For utdanningsinstitusjonenkan det derfor være relevantå hente inn
foreleserefra andre fag, virksomheterog aktører som kan gi oppdatert og praksisnærkunnskapom
teknologiutviklingog erfaringermed å implementereteknologii tjenesten.
Hospiteringsordningerog prosjektdeltakelseeksponererstudenter tidlig for praksisfeltetog utvikler
dereskreativeteft for hvordanteknologi kan brukestil å løsehelsefagligeutfordringer. På
kunnskapsområdetdigitalisering/digitalkompetanse,tror vi at relasjonenmellom utdanningsinstitusjon,praksissted,student og veilederblir særsviktig for studenteneslæringsutbytte.
Enstudiehverdagsom innebærerkontakt på tvers av fag, aktører og institusjonerkan være
utfordrende og i en digital transformasjonskapekulturell friksjon. Friksjonmellom på den ene siden
fagdisiplinersom får regelverk,nasjonaleretningslinjer,prosedyrer,og faglige standarderinn i tråd
med tradisjonellekonvensjoner, og på den andre sideninnovasjonskultursom er mer eksperimentell
og agil av natur. Direktoratet tenker her på begrepetfriksjon med en positiv betydning.Helse- og
velferdstjenesteneskalutvikle segi en bærekraftigretning, og med det må studentenei større grad
forstå, ta del i, ha tillit til og ha evne til å bruke digital teknologii sin arbeidshverdag
. Studentene
forberedesmed andre ord til å bli aktive deltakerei innovasjonssyklusen
for digitaliseringog e-helse.
STRATEGISK
VALGMELLOMDIGITALDISRUPSJON
OGDIGITALEMULIGHETER
Den digitaliseringsom pågår i offentlig sektor, reiser viktige strategiske spørsmålfor utdanningene.
De sisteti årenessatsningpå medisinsk,helse- og sosialfagligforskninghar medført en eksplosiv
veksti kunnskap.Det er utfordrende å få implementert ny kunnskapraskt i praksis. Den raske
kunnskapsutviklingen
gjør det utfordrende for hver og en fagutøverå holde segoppdatert på sitt fags
utvikling. Denneutviklingenfører til et generasjonsskifteinnen e-helseog digitale løsninger;
Forståelseog bruk av analysekapabilitetog beslutningsstøtteblir viktige læringsområderfor
studentenei deressenerefagligevurderinger,valg av behandlingog tiltak.
For å forstå dette strategiskeveiskilletbedre og hvilkenbetydningdet kan ha for utdanningene,gir vi
eksempelfra "billeddannende"fag som radiologi,patologi og laboratoriefagene.Kunstigintelligens
gjør det mulig å analyserebilder raskere,billigere og bedre enn mennesker.Fageneog fagutøvere
risikererå bli utkonkurrert av teknologi.Den digitale teknologiengir samtidigmulighet for oppgaveglidning.Teknologienerstatter det repetitive arbeidet med bildeanalyse,og tillater faget(-ene) å
utvikle segtil et nytt analytisknivå. Dette frigir tid og energitil pasientbehandling.
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Det er ingenteknologiskdeterminismei vår argumentasjon.Hovedbudskapeter at hvert fag gjør en
vurderingav om teknologienkan fungeresom en kunnskapsutøverog hvilkenretning den faglige
utviklingenskalta. Direktoratet kjenner til godeeksemplerpå at studiestederenkeltvisåpner opp
for nye kunnskapsformer,prøver ut nye læringsmetoderog med undervisningstimersom integrerer
flere fagdisipliner- særligkombinasjonen helsefagog informatikk. Våreerfaringerer særligfra videreog etterutdanningenepå høgskole- og universitetsnivå.Etter vår oppfatninger det ikke er
tilstrekkeligmed de enkeltstående godeeksempler.Bachelorutdanningenesom helhet står ved et
strategiskveiskillei måten digitaliseringintegreresi utdanningsløpet.Spørsmåletbør væreom hva
digitaliseringbetyr for faget som helhet – ikke bare som et nøytralt verktøysom sporadiskblir
benyttet som undervisningsform/objekt.

Nærmere om e-helse som digitalt kompetanseområde
Beskrivelseav læringsutbytterkrever kunnskapom hva som liger i begrepete-helse.Direktoratets
definisjonav e-helsereflekterer etablerte kvalitetskriterier som kjennetegnervelutviklede
helsesystem
er14:
E- helseer et samlebegrep som omfatter bruk av IKTi helsevesenet.Målet er bedringav
kvalitet, trygghet og effektivitet innen helsevesenetgjennombruk av informasjonsteknologi.
Ogsåprivatpersonersin bruk av IKTi helseformålomfattes av e-helse-definisjonen
Med digital kompetansei e-helsemener vi ferdigheter,kunnskap,kreativitet og holdningersom alle
trenger for å kunnebruke digitale medier for læringog mestringi kunnskapssamfunnet.
Det er den
kompetansensom byggerbro mellom ferdighetersom å lese,skriveog regne,og den kompetansen
som krevesfor å ta del i utviklingenav, og bruke nye digitale verktøyog medier på en kreativ og
kritisk måte. Pågrunnlagav informasjonsteknologi,skalvi bli i stand til å kommunisereog samhandle
på en god og forsvarligmåte.
Vi finner støtte for vår forståelsei digital kompetansebla. fra Melding til Stortingetnr. 30 (20032004)Kultur for læring15 som definerer digital kompetansemed to element:
EnkleIKT-ferdigheter: bruk av programvare(f.eks.lese,skrive,regne) og søk,lokalisering,
omforming og kontroll av informasjonfra ulike digitale kjelder
Mer avanserteferdighetersom sikrer en kreativ og kritisk bruk av digitale verktøyog medier.
Digital kompetansevil med andre ord tilsvare summenav enkle IKT-ferdigheter og informasjonskompetanse.En informasjonskompetentpersoner en som vet når og hvorfor en trenger informasjon,
hvordanen finner informasjonen,og hvordanen vurderer, bruker og kommunisererinformasjonenpå
en etisk måte. Et utsagn fra stortingsmeldingenDigital agendafor Norge16 er en synteseav dette:
Digitaliseringhandlerikke primært om teknologi,men innebæreromleggingerav
virksomhetensom endrerarbeidsprosesser,
organisering,regelverkeller teknologi.
Digitaliseringhandlerderfor i stor grad om styring,organisasjonsutvikling
og ledelse.Dette
må understøttes av ulike virkemidler– juridiske,organisatoriskeog økonomiske.
Digital kompetanse,e-helsekompetanseog bruk av e-helseløsningerer viktige tiltak for å yte
likeverdighelsehjelpav god kvalitet. Digitaliseringog e-helseer samtidigmer enn bare et faglig
14
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spørsmål.I definisjonene liggerdet åpenbarten forventningom at tjenesteytereog profesjonenevil
ha behovfor kompetansefor å se digitaliseringog e-helsei et videre nærings-, organisatorisk-, og
ledelsesmessigperspektiv.FraLovom helsepersonell, bl.a. §6 om ressursbruk,og prinsippenefor
prioritering (nytte, kost og kostnadseffektivitet),tilsier at helsepersonellbør ha kunnskapom e-helse
som kan bidra til mer effektiv t jenesteytingog e-helsesom virkemiddel for å sikre rettferdig fordeling
og bærekraftig utvikling av helse- og omsorgssektoreni framtiden.

Er retningslinjene i samsvar med politiske føringer og nasjonale reformer ?
Kunnskaps
departementetpåpekerat retningslinjeneskalværei tråd med bl.a. tjenestenes
kompetansebeho
v og brukernesbehovfor kvalitet i tjenestene;oppdatert og forskningsbasert
kunnskap;og sentralepolitiske føringerog nasjonalereformer.
PåIKT,e-helseog digitaliseringsområdethar Regjeringeni Meld. St. 27 (2015-2016)Digital agenda
for Norge- IKT for en enklerehverdagog økt produktivitet redegjort for sin overordnedeIKT-politikk
og understreketbehov for digital kompetanseutviklingog å løseut potensialetav digitaliseringen i
offentlig sektor. Digitaliseringi helse- og omsorgssektorener viktig i oppfølgningenav Meld. St. 26
(2014-2015)Fremtidensprimærhelsetjeneste
– nærhetog helhet (e.g.velferdsteknologi,
primærhelseteamog nasjonaljournalløsningfor kommunalhelse- og omsorgstjeneste),ny Nasjonal
helse- og sykehusplanfor 2019 (oppfølgningav Meld. St. 11 (2015-2016)) og Meld. St. 15 (2017-2018)
Levehele livet- Enkvalitetsreformfor eldre.
I Meld. St. 9 (2012-2013)Éninnbygger– én journal finner man Regjeringensoverordnetemål for IKTutviklingeni helse- og omsorgssektoren:
Helsepersonellskalha enkel og sikkertilgangtil pasient- og brukeropplysninger
Innbyggerneskal ha tilgangpå enkle og sikre digitale tjenester
Dataskalværetilgjengeligfor kvalitetsforbedring,helseovervåking,styringog forskning
I helse- og omsorgssektorener det et stort behovfor mer kunnskapom effektene av digitaliseringpå
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tjenester som ytes og nytten av tjenesteutviklingfor øvrig. Nasjonaltsenter for e-helseforskning
ble
etablert i 2016.Direktoratet for e-helsehar i rapporten Nasjonalekunnskapsbehovpå ehelseområdetpekt på viktige områderfor på sikt å kunnetilretteleggefor mer kunnskapsbaserte
e-helseprioriteringer i helse- og omsorgssektoren
. Universitet- og høgskolesektorener en viktig aktør
for å frembringemer kunnskapsom ogsåkan nyttes i utdanningsøyemed.Sektorenhar samtidig
mangegodeinterne kompetansemiljøersom kan bidra inn i undervisningen,når akademiautnytter
dette på en systematiskog god måte.
Direktoratet for e-helsevurderer at de åtte forslagenetil retningslinjeri større gradbør reflektere
innholdet i RegjeringensoverordnedeIKTog digitaliseringspolitikk
. Dette er ogsåi tråd med de
senereårs perspektivmeldinger
. Grunnlagetfor et slikt synspunkter blant annet at ingenav
forslagenebruker begrepet"digitalisering";kun bioingeniørutdanningenanvenderordet
informasjonsteknologi;kun vernepleierutdanningenanvender"velferdsteknologi"; og kun
radiografutdanninge
n skrivereksplisittom "e-helse".
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Direktoratet for e-helsehåper derfor at Kunnskapsdepartementet
og de respektiveprogramgruppenevurderer"digitalisering"som kunnskapsområdeog konkretisererlæringsutbyttene
ytterligere i en slik retning høsten2018. Utdanningenemå ivareta framtidige digitale
kompetansebehov
, både for å utvikle tjenestenei tråd med den digitale transformasjonensom skjer i
samfunnet,men ogsåfor å møte befolkningensønskerog behovfor digitale tjenester.

Skiller læringsutby ttene godt nok mellom digital kunnskap, ferdighet og
generell kompetanse ?
Om Kunnskapsområder
: Departementetanfører at det ikke er obligatoriskå angikunnskapsområderi
retningslinjene. Direktoratet for e-helsemener at de forslagtil retningslinjesom anvender
kunnskapsområdersom disposisjonfor retningslinjen,fremstår mer didaktisk.Det blir også
tydeligeregrupperingav læringsutbyttenemed en slik tilnærming.Organiseringav kunnskapsområder,med nummereringslik bla. programgruppenfor sykepleiefaget har gjort, gir en bedre
forståelseom viktig tematikk fra forskriftenslæringsutbyttersom er adresserti forslagettil
retningslinje.
Direktoratet for e-helseville gjernesett at digitalisering,teknologiforståelseog innovasjonfremkom
som eget kunnskapsområdei alle retningslinjene. Dette er i tråd med våre synspunkterover.
Om Læringsutbytter: Læringsutbyttebeskrivelserskalvære i tråd med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk.
I Nasjonaltkvalifikasjonsrammeverk,
kapittel 5, er det angitt nivåeri form
av kunnskap,ferdigheter og generellkompetanse.Direktoratet for e-helsehar litt vanskermed å
forstå hvordanforslagenetil retningslinjeneskiller mellom og plassererlæringsutbytteti tråd med
kvalifikasjonsrammeverkets
nivåer. Vi har særligvurdert digitalisering, e-helseog informasjons- og
kommunikasjons
teknologiinn i denne kontekst.
I forslagenetil retningslinje,leser vi at digital kompetanse,innovasjonog teknologiav og til er
oppført i læringsutbytteneunder "kunnskap",men som oft est under "ferdighet", og sjeldnereunder
"generellkompetanse".I noen tilfeller er digital kompetansesom læringsutbytteformulert som bruk
av "digitale verktøy". Vår høringsuttalelsehar som særskiltbudskapog anbefalingat informasjonsteknologi,digitaliseringog e-helseer mer enn "verktøy".
Diskrimineringmellom digital kunnskap,ferdighet og generelldigital kompetansesom læringsutbytte
vil kontinuerligutvikle segi tråd med kunnskaps- og samfunnsutviklingen. Et eksempelfinner vi i
grunnskolensrammeplanfor grunnleggendeferdigheter,der Digitaleferdigheterer en av fem
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grunnleggendeferdigheter i grunnopplæringen
. Under Digitale ferdigheterer det beskrevetfem
ferdighetsområder,som for ossfremstår som en kombinasjonav kunnskap,ferdigheter og generell
kompetanse.
Direktoratet for e-helsevil understrekeat digitaliseringikke handlerom riktig bruk av teknologi
(ferdighet)alene,men vel så mye om teknologiforståelseog kontekst.Grunnutdanningenmå oppøve
studenteneskritiske og kreative forståelseav teknologi,gjerne i samarbeidmed sektorenog
gjennombruk av konkretesystemer.
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Rammeverkfor grunnleggendeferdigheter. Kunnskapsdepartementet
8. november2017.
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Når det gjelderbehov for ytterligere å presiseremellom nivåenepå digital kunnskap,ferdighet, og
generelldigital kompetanse,viser vi til omtale i Meld. St. 28 (2015-2016) Fag– Fordypning–
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Forståelse
- Enfornyelseav Kunnskapsløftet
. I meldingenskapittel 4.2 (s. 30) er det referert til NOU
2015:8(Ludvigsenutvalget).Dette utvalget har anbefalt "…atferdighetenevidereutviklestil
kompetanser…….".Departementetsvurderingav dette (s.32),er at
"I lys av samfunnsutviklingenog erfaringenemed dagenslæreplanerer det behovfor å
videreutvikleinnholdet i digitale ferdigheter som grunnleggendeferdighet og samtidiglegge
økt vekt på digital teknologisom en integrert del av innholdet i fagene"
"Departementetstøtter Ludvigsenutvalgeti at det bør skillestydeligeremellom de ulike
deleneav digitale ferdigheter"
Departementetvil: "Det skalbli tydeligerehvilke fag som har ansvarfor ulike sider ved
ferdighetene,spesieltnår det gjelder digitale ferdigheterog regning".
Direktoratet for e-helsefinner dennediskusjonog departementetsvurderingersom svært relevant i
utvikling av retningslinjerfor de åtte helse- og sosialfagene
, ogsåfor å skillemellom nivåenei
læringsutbyttene.
Entilnærmingi prosessenmed ferdigstillelseav retningslinjene,kan etter vår oppfatningvære at
man leggermer vekt på følgende:
At retningslinjenevidereførerprinsippenefra rammeverketfor grunnleggendeferdigheter
fra grunnopplæringen,slik at kunnskapsdannelsen
(les:ferdighetsområdenei rammeverket)
skjer progressivttil høyerestudie- og kompetansenivåi tråd med Nasjonalt kvalifikasjons
rammeverk(les: livslangkunnskapsdannelse).
At læringsutbyttenepå områdene digitalisering,teknologi og innovasjonblir mer konsistente
i tråd med Nasjonaltkvalifikasjonsrammeverk,
ref. kapittel 5.
At utdanningsinstitusjonenei sin operasjonaliseringav læreplaner,leggervekt på at
teknologi,digitaliseringog e-helseer t verrfagligkompetanseog må inngåsom langsgående
tema gjennomhele utdanningen.
At det blir tydeligerehvilke fag som særskiltskalundervisei digitale kompetanseområder
som eksempelvisjus, personvernog informasjonssikkerhetm.v.
Direktoratet for e-helseantar at det vil krevenyorienteringog et betydeligarbeid fra utdanningsinstitusjonenesin sidefor å bringe e-helseog digital kompetanseinn i undervisningen.I vår kontakt
med undervisningsinstitusjonene
har vi erfart at e-helseog digitaliseringsom kunnskapsområde
r
"konkurrerer" med mangeandre fagområderi en alleredetrang curriculum. Vi mener likevel at
utdanningenei en strategiskkontekstmå trekke inn digitaliseringog e-helsekunnskapsom et svært
viktig kunnskapsområde
og implementeredette i undervisningen.
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