
 

 

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)  

Fagforbundet har mottatt høring om Nasjonale retningslinjer for helse- og 
sosialfagutdanningene (RETHOS). Retningslinjene har vært behandlet av Fagforbundets 
faggruppe for barnevern, faggruppe for sykepleiere, Sektorpolitisk enhet, Yrkesseksjon Helse 
og Sosial og er politisk godkjent av styret i Yrkesseksjon Helse og Sosial. Her følger våre 
merknader. 

Bakgrunn 

Høsten 2017 startet utviklingen av de nasjonale retningslinjene for helse- og 
sosialfagutdanningene. Forslag til nasjonale retningslinjer for utdanningene i fase 1 er sendt 
på høring. Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av 
grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes 
arbeid med utdanningene.  

Prosjektet for utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i to 
faser.  

Fase 1 består av de åtte rammeplanstyrte utdanningene: barnevernspedagog-, bioingeniør-, 
ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier-, og vernepleierutdanningen.  

Fase 2 omfatter de resterende helse- og sosialfagutdanningene: audiograf-, farmasi-, medisin-, 
tannlege-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-, tannpleier- og tannteknikkutdanningen, samt 
klinisk ernæringsfysiologutdanningen. 

Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem. Det nye styringssystemet har som mål at 
utdanningene selv, tjenestene og brukerne får økt innflytelse på det faglige innholdet i 
utdanningene. Retningslinjene skal også utformes i tråd med tjenestenes og brukernes 
kompetansebehov.  

Generelle merknader  

Fagforbundet mener helse, miljø og sikkerhet er et helt sentralt tema i yrkesutøvelsen i alle 
yrker, og dette må gjenspeiles i de nasjonale retningslinjene for helse- og 
sosialfagutdanningene. Yrkesutøvere med helse- og sosialfaglige utdanning møter helse-, 
miljø- og sikkerhetsutfordringer fra dag én i arbeidslivet. Derfor er det viktig at dette er tema i 
alle utdanningene, ikke bare tilfeldig i praksisperioder, men det må konkretiseres i 
retningslinjene og framgå av studieplaner.  

Et læringsutbytte fra de helse- og sosialfaglige utdanningene må være at studentene har fått 
kompetanse i samhandling og samarbeid. Dette er med i de foreslåtte retningslinjene og 
framgår av forskrift om felles rammeplan. Fagforbundet benytter likevel muligheten til å 
understreke viktigheten av dette, fordi det er svært viktig at de ulike yrkesgruppenes faglige 
potensial kommer til sin rett i arbeidet med å levere kvalitativt gode tjenester. Samhandling og 
samarbeid tverrfaglig og tverrprofesjonelt omfatter alle ansatte uavhengig av 
utdanningsbakgrunn. 



Fagforbundet mener også at kunnskap om arbeidslivet i vid forstand – om arbeidslivslovging, 
partenes rolle i arbeidslivet, den norske modellen og dens historie, må få en plass i 
utdanningene og dermed i retningslinjene. Ikke bare fordi studentene skal ha kjennskap til 
egne rettigheter, men også ha forståelse for arbeidslivets spilleregler i alminnelighet, og 
omkring endring, omstilling og medvirkning i særdeleshet. Omstillingstempoet er høyt i 
helse- og sosialtjenestene, og vil over all sannsynlighet fortsette å være det lenge. Mange av 
dem som tar disse utdanningene kommer til å få lederfunksjoner og skal være med å forme 
tjenestene. Kunnskap om samspillet mellom arbeidslivets ulike aktører, slik som 
fagorganisasjonene og vernetjenesten, er derfor å regne som kjernekompetanse i helse – og 
sosialfaga.   

Om retningslinjene for barnevernspedagogutdanninga 

Fagforbundet mener at det her pekes på de sentrale målene som må oppnås for at utdanningen 
skal sikre god hjelp til barn. Fagforbundet er opptatt av det pågående kompetansearbeidet som 
BUFdir utfører. Dette kompetansearbeidet har gjort en kartlegging av behovet for kompetanse 
som bør tas med i det videre arbeidet med retningslinjene. 

Fagforbundet anser læringsutbyttebeskrivelsene for utdanninga for å være god og har ingen 
tillegg til hva barnevernsarbeideren skal kunne noe om etter endt utdanning. 
Kunnskapsbeskrivelsene er gode. Når det gjelder ferdigheter ønsker vi et nytt punkt 18: 

- Kan anvende arbeidsmiljøloven for å vurdere om forutsetningene for å utøve god 
faglighet er tilstede. 

Fagforbundet mener at innsikt i arbeidsmiljølovens bestemmelser bør gjenspeiles under dette 
punktet, ikke minst for å kunne vurdere foreldres arbeidsforhold. Denne kunnskapen kan være 
sentral for å kunne gi riktig hjelp til rett tid. Kunnskap til arbeidsmiljølovens bestemmelser 
kan også svare opp minste inngreps prinsipp i barnevernsloven. 

Fagforbundet er godt fornøyd med at det legges vekt på at utdanningen skal organiseres slik at 
den fremmer integrering av teori og praksis. En praksisnær utdanning er helt nødvendig for å 
sikre den nødvendige kompetansen. Fagforbundet mener også at utdanningen bør være 
obligatorisk for å sikre at studentene får den trening som er nødvendig for yrkesutøvelsen av 
barnevern. 

Fagforbundet mener at det burde være mer praksis enn 20 uker. Vi ser at dette er en utfordring 
i forhold til innlæring av kunnskapen så lenge bachelorutdanningen er 3 årig. Vi mener dette 
reiser spørsmålet om førpraksis skal være et krav for opptak til studiet. 

Om retningslinjene for vernepleierutdanningen 

Disser retningslinjene er gode og dekkende slik de foreligger. Fagforbundet ser imidlertid at 
noen av punktene i retningslinjene for vernepleierutdanningen er overlappende. Det er 
muligens noe av en skjønnhetsfeil, men vi vil forslå at punkt 4 under ferdigheter i kapittel 2 
blir med i kapittel 1. (Punktet handler konkret om etikk, som er overskrift til kapittel 1) Det 
samme gjelder punkt 1 i kapittel 2 under «generell kompetanse» - hører det også hjemme i 
kap. 1? 

 

https://www.bufdir.no/Barnevern/Kompetansesatsing_kommunalt_barnevern/Pagaende_utredningsarbeid/
https://www.bufdir.no/Global/Aktuelt/Barnevern/Kompetansebehov%20i%20barnevernstjenesten_innspillsrunde.pdf


 
 
 

Om retningslinjene for sykepleierutdanninga  

Under «Formål» sies det at «Retningslinjen skal sammen med forskriften sikre at 
utdanningsinstitusjonene i et forpliktende samspill med praksisfeltet, tilbyr en praksisnær, 
profesjonsrettet og forskningsbasert sykepleierutdanning med høy faglig kvalitet.» Dette er 
selvfølgelig målsettinger Fagforbundet støtter, men vi vil likevel utfordre departementet til å 
definere tydeligere hva som ligger i et begrep som «forskningsbasert».  

Sykepleierutdanningene har de siste åra blitt kritisert for en uheldig form teoriutvikling og for 
å ikke ha nok fokus på praktiske ferdigheter. Derfor bør det være tydelig i retningslinjene hva 
en legger i «forskningsbasert». Slik Fagforbundet ser det betyr «forskningsbasert» først og 
fremst at undervisning skal bygge på oppdatert kunnskap, som bygger på anerkjente 
vitenskapelige metoder. Det betyr for eksempel ikke nødvendigvis at undervisere må 
presentere eller drive utstrakt egen forskning.  

Fagforbundet mener intensjonen om at praksisveiledere skal ha veiledningsutdanning 
tilsvarende minimum 10 studiepoeng på mastergradsnivå er god, med fremstår i dag lite 
realistisk. Krav om veiledningsutdanning er viktig og nødvendig, men Fagforbundet mener at 
det må vurderes på hvilket nivå og på hvilken måte veiledningsutdanninga skal gjennomføres. 
Kvalifiserte praksisveiledere må være målsettinga, og det er ikke gitt at utdanning på 
masternivå er den beste løsninga for å nå den.  
 
Fagforbundet mener intensjonen om å bygge ned skillet mellom praksis i kommune- og 
spesialisthelsetjeneste i seg selv positivt. Likevel er det vanskelig å påstå at det ikke er 
forskjell. Spesialisert behandling, særlig med mange avanserte sykepleieprosedyrer skjer 
fortsatt primært i spesialisthelsetjenesten. Derfor er det viktig at studentene får erfaring fra 
begge steder, både for å få denne mer spesialiserte behandlinga, men og for å styrke 
samhandlingskompetansen. Fagforbundet mener at samhandling mellom tjenestenivåer, 
yrkesgrupper og tjenestegrener blir viktigtigere og viktigere, særlig for denne yrkesgruppa.  

 
Fagforbundet mener retningslinjene slik de foreligger mangler et punkt om kunnskap om den 
eksistensielle sida ved mennesket. En sykepleier kommer svært ofte i kontakt med mennesker 
i krise, og gjerne òg mennesker som nærmer seg slutten av livet. Kunnskap om eksistensielle 
spørsmål og eksistensielle/åndelig omsorg er viktig. Særlig blir det viktig nå som Norge blir 
mer mangfoldig, både ved at andelen kristne synker og delen som identifiserer seg som ikke-
religiøse øker, men òg fordi det er mange innvandrere med forskjellige tros- og livssyn. 

Fagforbundet vil støtter flertallet i dissensen nederst på side 10. Fagforbundet mener flertallets 
formulering er tydeligere og bedre. Det er viktig at alle sykepleierstudenter har minst to 
praksisperioder på 7 uker eller mer som inkluderer døgnkontinuerlig oppfølging av pasienter. 
Særlig for sykepleiere i kommunehelsetjenesten er det viktig å utvikle sitt kliniske blikk og 
sin kliniske selvstendighet, før man kommer ut i arbeidslivet. Svært mange av de 
sykepleierstudentene vi organiserer rapporterer om et «praksissjokk», en opplevelse av 
utilstrekkelighet når de kommer ut   


