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 Høringssvaret kommer fra

o Regionale helseforetak (RHF)/helseforetak (HF)

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

statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

o Helse Møre og Romsdal HF

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

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

o Ergoterapeututdanningen

o Fysioterapeututdanningen

o Sykepleierutdanningen

 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 beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?

o Nei

 Begrunn svaret

o I første studieår mener vi at studentene vil få større utbytte av

praksis i to bolker a fire uker slik at de kan observere og få kjennskap 
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til områder for yrkesutøvelse. De har begrenset med kunnskap første 

studieår og derfor begrenset mulighet for selvstendig arbeid. 

 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 beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis 

(praksisstudiet) hensiktsmessig og gjennomførbar?  

o Nei 

 Begrunn svaret  

o 1. Svar fra klinikk: Når det gjelder praksis er det viktig at det er 

presisert at alle skal ha praksis innen kommunehelsetjeneste og 

spesialisthelsetjeneste. Det er ikke konkretisert hva formell 

veilederkompetanse skal være. Det tror vi er bra fordi det ellers kan 

være vanskelig å få godkjente veiledere. 2. Svar fra administrasjon: 

Alle profesjonsutdanninger bør ha samme krav til 

veilederkompetanse. 

 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 3 

 Begrunn svaret  

o Enkelte syns det er tenkt bredt i utdanningsplanen. Punkt 6, 8, 9 og 

10 under kunnskapsområdet 1 bør inkluderes i punkt 3. "farmakologi" 

bør ligge under "bred kunnskap" og ses i sammenheng med pkt 1. 

Punkt 1 under generell kompetanse har for svakt formulert 

læringsutbytte, bør erstattes med Bred kunnskap. 

 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 3 

 Begrunn svaret  

o Står lite om innhenting av pårørendes opplysninger, i tillegg til at det 

ikke står noe om pårørendes rettigheter. Brukerperspektiv, 

brukermedvirkning/veiledning, pas./pårør. opplæring og 

pasientsikkerhetstenkning har fått for lite fokus i retningslinjen. 



 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 8 

 Begrunn svaret  

o Det er ønskelig med lik sluttkompetanse på sykepleierne uavhengig 

av utdanningsinstitusjon. For å sikre dette bør det legges opp til 

nasjonale standarder for eksamensavvikling. Det er ikke et mål at 

utdanningsinstitusjonene skal være autonome. 

Utdanningsinstitusjonene skal ivareta behovet samfunnet har for 

kompetanse og være samordna uavhengig av bosted og 

utdanningsinstitusjon. 

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til 

retningslinje?  

o Veiledningskompetanse, brukerperspektiv og tydelig rollebeskrivelse 

på sykepleieren. For å sikre at sykepleiere kan gå inn i veilederroller 

etter endt utdanning må det legges inn veilederopplæring i BA 

utdanningen. Det bør ikke være forskjell på formelle krav til 

veilederkompetanse mellom de ulike profesjonsutdanningene. 

 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 3 

 Begrunn svaret  

o Bachelor- og mastergrad må tilpasses hverandre for å få 

retningslinjen gjennomførbar. Disse må tilpasses og harmoniseres 

nasjonalt. Dette også for å hindre oppblomstring av mastergrader av 

mindre relevans for praksis. 

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

sammenheng i utdanningen?  

o Ja 

 Begrunn svaret  



o Tydeliggjøre hvilke tema som er gjennomgående tema i 

utdanningen: Anatomi/fysiologi og biokjemi bør være 

gjennomgående i tillegg til sykepleiefaglige tema. 

 Hvilket alternativ anses å være mest hensiktsmessig og gjennomførbart?  

o B 

 Begrunn svaret  

o Det er viktig å observere studenter over tid for å sikre at vi får 

helsepersonell som fungerer godt. En av praksisperiodene bør 

knyttes til kommunehelsetjenesten. Innen kirurgi er der større 

muligheter for forløpstenkning og punktpraksis. 

 Er det andre høringsinnspill?  

o Tydeligere beskrivelse av sykepleiefaget og sykepleierrollen. Hva er 

sykepleie? Dette bør stå fremst i retningslinjen. Veiledningskravet 

bør knyttes til to nivå - et krav under BA utdanning og et knytt til 

praksisfeltet med overordna ansvar for seksjons- eller avdelingsnivå. 
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