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• Høringssvaret kommer fra  
o Statlig etat 

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

o Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
• 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 

• Er det andre høringsinnspill?  
o Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vurderer at 

læringsutbyttebeskrivelsen bør være mer konkret med tanke på å 
ivareta brukere og pårørende med minoritetsbakgrunn. Dette kan 
oppnås på følgende måte: Kandidatene bør: • få kunnskap om 
lovverk som kan medføre rett eller plikt til bruk av tolk. • få kjennskap 
til Nasjonalt tolkeregister, samt kunnskap om bestilling og 
kommunikasjon via tolk. • få kunnskap om vold og omsorgssvikt i 
form av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, å bli etterlatt i 
utlandet mot sin vilje og kjønnslemlestelse. • få ferdigheter i å gjøre 
risikovurderinger og kjenne til metoder for å håndtere konflikter og 
redusere faren for uønskede hendelser i arbeid med barn og unge 
utsatt for negativ sosial kontroll, ved fare for tvangsekteskap, å bli 
etterlatt i utlandet mot sin vilje eller kjønnslemlestelse. I forslag til 
retningslinjer til fysioterapiutdanningen heter det i læringsutbyttet at 
kandidaten «kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet, atferd 
og egen rolle i møte med andre, og vurdere og håndtere etiske 



problemstillinger.» IMDis vurdering er at 
barnevernspedagogutdanningen også bør ha med dette 
læringsutbyttet. I retningslinjene til de seks helseutdanningene heter 
det i læringsutbyttet at kandidaten «har kunnskap om inkludering, 
likestilling og ikke-diskriminering og kan bidra til likeverdige tjenester 
uavhengig av kjønn, etnisitet, språk, religion og livssyn, 
funksjonsnedsettelse, sosial bakgrunn, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.» IMDis vurdering er at 
barnevernspedagogutdanningen også bør ha med dette 
læringsutbyttet. 

• Er det andre høringsinnspill?  
o Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vurderer at 

læringsutbyttebeskrivelsen bør være mer konkret med tanke på å 
ivareta brukere og pårørende med minoritetsbakgrunn. Dette kan 
oppnås på følgende måte: Kandidatene bør: • få kunnskap om 
lovverk som kan medføre rett eller plikt til bruk av tolk. • få kjennskap 
til Nasjonalt tolkeregister, samt kunnskap om bestilling og 
kommunikasjon via tolk. • få kunnskap om vold og omsorgssvikt i 
form av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, å bli etterlatt i 
utlandet mot sin vilje og kjønnslemlestelse. • få ferdigheter i å gjøre 
risikovurderinger og kjenne til metoder for å håndtere konflikter og 
redusere faren for uønskede hendelser i arbeid med barn og unge 
utsatt for negativ sosial kontroll, ved fare for tvangsekteskap, å bli 
etterlatt i utlandet mot sin vilje eller kjønnslemlestelse. I forslag til 
retningslinjer til fysioterapiutdanningen heter det i læringsutbyttet at 
kandidaten «kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet, atferd 
og egen rolle i møte med andre, og vurdere og håndtere etiske 
problemstillinger.» IMDis vurdering er at bioingeiørutdanningen også 
bør ha med dette læringsutbyttet. 

• Er det andre høringsinnspill?  
o Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vurderer at 

læringsutbyttebeskrivelsen bør være mer konkret med tanke på å 
ivareta brukere og pårørende med minoritetsbakgrunn. Dette kan 
oppnås på følgende måte: Kandidatene bør: • få kunnskap om 
lovverk som kan medføre rett eller plikt til bruk av tolk. • få kjennskap 
til Nasjonalt tolkeregister, samt kunnskap om bestilling og 



kommunikasjon via tolk. • få kunnskap om vold og omsorgssvikt i 
form av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, å bli etterlatt i 
utlandet mot sin vilje og kjønnslemlestelse. • få ferdigheter i å gjøre 
risikovurderinger og kjenne til metoder for å håndtere konflikter og 
redusere faren for uønskede hendelser i arbeid med barn og unge 
utsatt for negativ sosial kontroll, ved fare for tvangsekteskap, å bli 
etterlatt i utlandet mot sin vilje eller kjønnslemlestelse. I forslag til 
retningslinjer til fysioterapiutdanningen heter det i læringsutbyttet at 
kandidaten «kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet, atferd 
og egen rolle i møte med andre, og vurdere og håndtere etiske 
problemstillinger.» IMDis vurdering er at ergoterapeututdanningen 
også bør ha med dette læringsutbyttet. 

• Er det andre høringsinnspill?  
o Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vurderer at 

læringsutbyttebeskrivelsen bør være mer konkret med tanke på å 
ivareta brukere og pårørende med minoritetsbakgrunn. Dette kan 
oppnås på følgende måte: Kandidatene bør: • få kunnskap om 
lovverk som kan medføre rett eller plikt til bruk av tolk. • få kjennskap 
til Nasjonalt tolkeregister, samt kunnskap om bestilling og 
kommunikasjon via tolk. • få kunnskap om vold og omsorgssvikt i 
form av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, å bli etterlatt i 
utlandet mot sin vilje og kjønnslemlestelse. • få ferdigheter i å gjøre 
risikovurderinger og kjenne til metoder for å håndtere konflikter og 
redusere faren for uønskede hendelser i arbeid med barn og unge 
utsatt for negativ sosial kontroll, ved fare for tvangsekteskap, å bli 
etterlatt i utlandet mot sin vilje eller kjønnslemlestelse. 

• Er det andre høringsinnspill?  
o Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vurderer at 

læringsutbyttebeskrivelsen bør være mer konkret med tanke på å 
ivareta brukere og pårørende med minoritetsbakgrunn. Dette kan 
oppnås på følgende måte: Kandidatene bør: • få kunnskap om 
lovverk som kan medføre rett eller plikt til bruk av tolk. • få kjennskap 
til Nasjonalt tolkeregister, samt kunnskap om bestilling og 
kommunikasjon via tolk. • få kunnskap om vold og omsorgssvikt i 
form av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, å bli etterlatt i 
utlandet mot sin vilje og kjønnslemlestelse. • få ferdigheter i å gjøre 



risikovurderinger og kjenne til metoder for å håndtere konflikter og 
redusere faren for uønskede hendelser i arbeid med barn og unge 
utsatt for negativ sosial kontroll, ved fare for tvangsekteskap, å bli 
etterlatt i utlandet mot sin vilje eller kjønnslemlestelse. I forslag til 
retningslinjer til fysioterapiutdanningen heter det i læringsutbyttet at 
kandidaten «kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet, atferd 
og egen rolle i møte med andre, og vurdere og håndtere etiske 
problemstillinger.» IMDis vurdering er at radiografutdanningen også 
bør ha med dette læringsutbyttet. 

• Er det andre høringsinnspill?  
o Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vurderer at 

læringsutbyttebeskrivelsen bør være mer konkret med tanke på å 
ivareta brukere og pårørende med minoritetsbakgrunn. Dette kan 
oppnås på følgende måte: Kandidatene bør: • få kunnskap om 
lovverk som kan medføre rett eller plikt til bruk av tolk. • få kjennskap 
til Nasjonalt tolkeregister, samt kunnskap om bestilling og 
kommunikasjon via tolk. • få kunnskap om vold og omsorgssvikt i 
form av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, å bli etterlatt i 
utlandet mot sin vilje og kjønnslemlestelse. • få ferdigheter i å gjøre 
risikovurderinger og kjenne til metoder for å håndtere konflikter og 
redusere faren for uønskede hendelser i arbeid med barn og unge 
utsatt for negativ sosial kontroll, ved fare for tvangsekteskap, å bli 
etterlatt i utlandet mot sin vilje eller kjønnslemlestelse. I forslag til 
retningslinjer til fysioterapiutdanningen heter det i læringsutbyttet at 
kandidaten «kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet, atferd 
og egen rolle i møte med andre, og vurdere og håndtere etiske 
problemstillinger.» IMDis vurdering er at sosionomutdanningen også 
bør ha med dette læringsutbyttet. I retningslinjene til de seks 
helseutdanningene heter det i læringsutbyttet at kandidaten «har 
kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering og kan 
bidra til likeverdige tjenester uavhengig av kjønn, etnisitet, språk, 
religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, sosial bakgrunn, seksuell 
orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.» IMDis vurdering 
er at sosionomutdanningen også bør ha med dette læringsutbyttet. 

• Er det andre høringsinnspill?  



o Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vurderer at 
læringsutbyttebeskrivelsen bør være mer konkret med tanke på å 
ivareta brukere og pårørende med minoritetsbakgrunn. Dette kan 
oppnås på følgende måte: Kandidatene bør: • få kunnskap om 
lovverk som kan medføre rett eller plikt til bruk av tolk. • få kjennskap 
til Nasjonalt tolkeregister, samt kunnskap om bestilling og 
kommunikasjon via tolk. • få kunnskap om vold og omsorgssvikt i 
form av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, å bli etterlatt i 
utlandet mot sin vilje og kjønnslemlestelse. • få ferdigheter i å gjøre 
risikovurderinger og kjenne til metoder for å håndtere konflikter og 
redusere faren for uønskede hendelser i arbeid med barn og unge 
utsatt for negativ sosial kontroll, ved fare for tvangsekteskap, å bli 
etterlatt i utlandet mot sin vilje eller kjønnslemlestelse. I forslag til 
retningslinjer til fysioterapiutdanningen heter det i læringsutbyttet at 
kandidaten «kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet, atferd 
og egen rolle i møte med andre, og vurdere og håndtere etiske 
problemstillinger.» IMDis vurdering er at sykepleierutdanningen også 
bør ha med dette læringsutbyttet. 

• Er det andre høringsinnspill?  
o Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vurderer at 

læringsutbyttebeskrivelsen bør være mer konkret med tanke på å 
ivareta brukere og pårørende med minoritetsbakgrunn. Dette kan 
oppnås på følgende måte: Kandidatene bør: • få kunnskap om 
lovverk som kan medføre rett eller plikt til bruk av tolk. • få kjennskap 
til Nasjonalt tolkeregister, samt kunnskap om bestilling og 
kommunikasjon via tolk. • få kunnskap om vold og omsorgssvikt i 
form av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, å bli etterlatt i 
utlandet mot sin vilje og kjønnslemlestelse. • få ferdigheter i å gjøre 
risikovurderinger og kjenne til metoder for å håndtere konflikter og 
redusere faren for uønskede hendelser i arbeid med barn og unge 
utsatt for negativ sosial kontroll, ved fare for tvangsekteskap, å bli 
etterlatt i utlandet mot sin vilje eller kjønnslemlestelse. I forslag til 
retningslinjer til fysioterapiutdanningen heter det i læringsutbyttet at 
kandidaten «kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet, atferd 
og egen rolle i møte med andre, og vurdere og håndtere etiske 



problemstillinger.» IMDis vurdering er at vernepleierutdanningen 
også bør ha med dette læringsutbyttet. 

Gi tilbakemelding 
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